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๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปีตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ คือ         
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบบัญชีจัดต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว จะมีผลกระทบ
กับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ในเรื่องการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามความหมวด ๒ การก าหนดประเภท 
จ านวนและอัตราต าแหน่ง แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งรายการในแผนอัตราก าลังที่ต้องจัดท าประกาศแก้ไขการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หัวข้อการ
จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในเรื่องการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยไผ่จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเหตุผลที่จะต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เช่น 
  ๑.๑. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มี
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒. ประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ ของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลห้วยไผ่ จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

๑.๓. คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ 
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ จึงได้จัดปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนา      
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีหลักการและเหตุผลที่จะต้อง
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 

-๒- 
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒ เพ่ือให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจ 
สอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ 
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี

๒.๖ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย

นายก อปท.เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คน
เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลห้วยไผ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๓ ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย 
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 ๓.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า       
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่ง 
 ๓.๔ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
 ๓.๕ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



 

-๓- 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยไผ่ มีความครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้
ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ดังนี้ 
  ๔.๑ สภาพปัญหา 

๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  การคมนาคมไม่สะดวก  ถนนในหมู่บ้านช ารุดและมีฝุุนละออง 
-  ไฟฟูาสาธารณะมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
-  กระแสไฟฟูาไม่เพียงพอในการให้บริการ 
-  โทรศัพท์สาธารณะมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
-  วัชพืชปกคลุมผิวน้ า บริเวณคู คลองส่งน้ า  ท าให้การระบายน้ าสู่พ้ืนที่การเกษตรไม่ 

สะดวกและเพียงพอ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

-  ประชาชนขายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาต่ า 
-  ประชาชนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ไม่ม่ันคง  มีรายได้ต่ า  ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
-  เกิดการว่างงานตามฤดูกาล ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
-  ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องตามวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อน ามาเพ่ิมผลผลิต 

ให้สูงขึ้น 
-  ประชาชนขาดอาคารยุ้งฉางเก็บ และลานตากผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ต้องรีบ 

ขายพืชผล  ราคาที่ได้จึงต่ า 
๓. ด้านสังคม 

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเกิดการช ารุดเสียหาย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และ 
ข่าวสารจากภาครัฐและเอกชน 

-  ขาดวารสารและหนังสือที่เป็นประโยชน์ส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
-  ขาดปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ 
-  ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่บุตรหลาน  เกิดการจับกลุ่มม่ัวสุมยาเสพติด 
-  ขาดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ของเยาวชนในหมู่บ้าน 
-  มีงบประมาณไมเ่พียงพอที่จะจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

ผู้ด้อยโอกาส  
 

๔. ด้านการเมืองการบริหาร 
-  ประชาชน  ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 
-  ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



 

-๔- 
 

  ๔.๒ ความต้องการของประชาชน 
๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  ส่งเสริมการคมนาคม และการบริการสาธารณูปโภคในต าบล 
-  สนับสนุนการก่อสร้างถนน คสล.   ถนนดินลงลูกรัง  สะพาน   
-  จัดให้มี ไฟฟูาสาธารณะ 
-  ประสานการขยายโทรศัพท์สาธารณะให้คลอบคลุมพ้ืนที่ 
-  ท าการขุดลอกคู คลองส่งน้ าเพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้น้ า 

๒.   ด้านเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดที่กว้างขึ้น 
-  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่ประชาชน 
-  สร้างอาคารเก็บ และลานตากผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิม เพื่อให้เพียงพอต่อความ 

ต้องการของประชาชน 
๓.   ด้านสังคม 

-  ท าการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ที่เกิดการช ารุด 
เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

-  สนับสนุนส่งเสริมให้มีสถานท่ีให้ความรู้และหนังสือเพียงพอกับเยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

-  จัดท าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 
-  ส่งเสริมกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างเยาวชนและครอบครัว 
-  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ของเยาวชนในหมู่บ้านทางด้านนันทนาการ    

ด้านกีฬา 
-  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องงบประมาณเพ่ือเป็นการช่วยเหลือในด้านเบี้ย 

ยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
        ๔.  ด้านการเมืองการบริหาร 

-  จัดท าเอกสารเผยแพร่บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 

     -  เสริมด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพให้ทันสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

     ๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
-  เพ่ิมปริมาณต้นไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับในเขตต าบลห้วยไผ่ 

 
 
 
 



 

- ๕- 
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมาย
อ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจหน้าที่ที่
จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. ต าบลห้วยไผ่ มีระบบชลประทานและคลองไหลผ่าน ประชาชนจึงสามารถท าการเกษตรได้ทั้งป ี
๒. ต าบลห้วยไผ่มีถนนใช้ในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรครอบคลุมทั้งต าบล 
๓. ประชาชนมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบอย่างเดียวกันและเป็นสังคมชนบท

ทั้งต าบล จึงไม่เกิดปัญหาเหลื่อมล้ ากันทางสังคม 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มี โครงสร้างการบริหารที่ไม่ซับซ้อนม มีการแบ่งงานเป็น        

สัดส่วน มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
การน าระเบียบ กฎหมายมาใช้เป็นหลักยึดท าให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ต าบลห้วยไผ่ มีคูคลองสายยาวและคลองเล็กคลองน้อยเป็นจ านวนมาก ท าให้ในการพัฒนาคูคลอง

ให้ได้มาตรฐานจึงมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
๒. ถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนที่ผ่านนา ไร่ สวน ซึ่งมีสภาพเป็น

ลูกรัง จึงมักเกิดปัญหาเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อในช่วงฤดูฝน 
๓. ระดับการศึกษาของประชาชนในต าบลยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
๔. หน่วยงานด้านการให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอ 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายโดยคนในท้องถิ่นและใกล้เคียง 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มีงบประมาณในการพัฒนาต าบลอย่างจ ากัด 
โอกาส (Opportunity) 
๑. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดการ

ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
และการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

๒. ยุทะศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้ น่าอยู่ได้ก าหนด     
กลยุทธ์ การเสริมสร้างให้ประชามีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

๓. หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ 
๔. นโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีโอกาสในการจ าหน่าย

สินค้า และบริการนักท่องเที่ยวสูงขึ้น 
อุปสรรค (Therat)  
๑. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้าน

สวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัยฯ 
๒. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้เกิดความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น น้ ามัน ข้างสาร 

อาหารแห้ง ยารักษาโรคฯ 



 

-๖- 
๓. ความผันผวน ความไม่มีเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกท าให้เกษตรกรประสบภาวะ

ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา 
๔. ภาวะของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะ

โลกร้อนอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 
เป็นต้น 

๕. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจฐานราก และท าให้เกิด
ความแตกแยกกันทางสังคม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลห้วยไผ่ และการวิเคราะห์ศักยภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ได้ดังนี้ 

๑. ต าบลห้วยไผ่ ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบส่งน้ าระบายน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านามีน้ าส าหรับท านา และถนนที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพของประชาชน และจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจของต าบลห้วยไผ่ มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต 

๒. ต าบลห้วยไผ่ ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการสนับสนุนระบบการศึกษาสนับสนุน 
การให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพ่ือน าไปสู่
สังคมท่ีมีคุณภาพและเป็นชุมชนน่าอยู่ 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ควรพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการขององค์กร โดย 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
วิสัยทัศน์ (vision) 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
 “ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่  สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน 
 ใส่ใจสุขภาพอนามัย  ร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 การศึกษามีคุณภาพ  มุ่งม่ันบริการประชาชน” 
พันธกิจ (mission) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูประโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุก 
พ้ืนที่ 

๒. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๓. พัฒนาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๕. พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการมมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ 
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที๕่) พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(๓) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(๙) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
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๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๒) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
             น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ จ านวน ๗ ภารกิจ น ามาก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจ
รองที่จะด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มีภารกิจหลัก และภารกิจ
รองที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ภารกิจหลกั  
  ๑. ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. การส่งเสริมการเกษตร 
๔. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕. ด้านพัฒนาทางการสาธารณสุข 
๖. ด้านเศรษฐกิจ 

       ภารกิจรอง       
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน หย่อนใจ   
    และสวนสาธารณะ 
๖. ให้ความคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินจะมีการ 

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ประโยชน์สูงสุด 
๗.ส่งเสริม สนับสนุน กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีตลาดเพื่อ 

จ าหน่ายสินค้าภายในต าบลส่งเสริม  สนับสนุน  การท่องเที่ยวภายในต าบล 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ถูกก าจัดด้วยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ อ านาจหน้าที่ตามพระราบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที๕่) พ.ศ. ๒๕๔๖ และภารกิจที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาล สภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน จึงไม่สามารถก าหนดต าแหน่งตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้
ทุกต าแหน่ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
๑ ส านักงานปลัด  
๒ กองช่าง 
๓ กองคลัง 
๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น ๒๐ อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมากในส่วนราชการทุกส่วน และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความ
จ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน
ส่วนราชการทุกส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นเมื่อพิจารณากรอบอัตราก าลังที่มีอยู่เดิม อาจจะ
ไม่เหมาะสมกับการลักษณะการปฏิบัติงาน ปริมาณงานและคุณภาพงานในอนาคต โดยเปรียบเทียบอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่ใกล้เคียงทีมีปริมาณและภารกิจคล้ายกัน ได้ดังนี้ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด      
ส่วนราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2557 

พนักงานอบต. พนักงานจ้าง 

อบต.จ าลอง 4 16,300,000 24 5 
อบต.บ้านพราน 4 23,337,000 30 5 
อบต. ศรีพราน 4 18,000,000 25 3 

เพ่ือให้การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่
สามารถรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในส่วนราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องยุบเลิกต าแหน่งและ
ก าหนดต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ และค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล  



 

-๑๐- 
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.อบจ.,เทศบาลและ อบต.และ
ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒โดยมีการก าหนดโครงสร้าง        
ส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๘.๑ โครงสร้าง เช่น อบต. จะก าหนดภารกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน            
จึงก าหนดให้เป็นงานสวัสดิการสังคมอยู่ส านักงานปลัด เป็นต้น 

 

โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.ส านักงานปลัด อบต. 
๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑.๒ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
๑.๓ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
      ภายใน 
๑.๔ งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
๑.๖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๑.๘ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
๑.๙ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑๑ งานทะเบียนพาณิชย์ 
 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑.๒ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
๑.๓ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
๑.๔ งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
๑.๖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๑.๘ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
๑.๙ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑๑ งานทะเบียนพาณิชย์ 

 

๒.กองคลัง 
๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน 
๒.๒ การพัสดุ 
๒.๓ การทรัพย์สิน 
๒.๔ สถิติการเงินและการคลัง 
๒.๕ การตรวจสอบบัญชี 
๒.๖ การพัฒนารายได้ 
๒.๗ การจัดเก็บรายได้ 
๒.๘ การซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ 
๒.๙ กิจกรรมทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง และ
การบัญชี 
๒.๑๐ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. กองคลัง 
๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน 
๒.๒ การพัสดุ 
๒.๓ การทรัพย์สิน 
๒.๔ สถิติการเงินและการคลัง 
๒.๕ การตรวจสอบบัญชี 
๒.๖ การพัฒนารายได้ 
๒.๗ การจัดเก็บรายได้ 
๒.๘ การซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ 
๒.๙ กิจกรรมทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง 
และการบัญชี 
๒.๑๐ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 
 
 



 

-๑๑- 
 

โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๓.๒ งานไฟฟูาถนน 
๓.๓ งานสวนสาธารณะ 
๓.๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
      โยธา 
๓.๕ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๖ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๓.๒ งานไฟฟูาถนน 
๓.๓ งานสวนสาธารณะ 
๓.๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
      การโยธา 
๓.๕ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๖ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ 
 

 

๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
๔.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
๔.๓ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 
๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ 
๔.๕ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
๔.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
๔.๓ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 
๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ 
๔.๕ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๒- 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดจ านวนต าแหน่งมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
 ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหนง่ การโอน 

การลาออก ฯ 
๓. ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้ได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างานหรือคน ขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคน
ในองค์กร 
 แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน ๑๐ ประการ 

๑. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆหรือไม่ 
๒. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
๓. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
๔. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบหมายให้ 

ด าเนินการแทน 
๕. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
๗. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
๘. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะกับงานปัจจุบันและงาน 

อนาคต 
๙. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
๑๐.สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนท่ี ๓ การค านวณก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ ๒ ประการ 

๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่
ผ่านมาและน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณ
ต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างถึงได้ 
       ๑.๒ มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 

การค านวณจ านวนต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิม 
วันท างานมาตรฐานของข้าราชการปีหนึ่งมีมี ๒๓๐ วัน 
เวลาท างานราชการทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง (หักเวลาพักกลางวันและธุระส่วนตัว ๑ ขั่วโมง) 



 

-๑๓- 
 

  ดังนัน้ เวลาการท างานทั้งหมดต่อปี คือ 
  (๒๓๐ วนั x ๖ ชัว่โมง x ๖๐ นาที)  = ๘๒,๘๐๐ นาท ี
ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งขา้ราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เปน็เกณฑ์สูตรในการค านวณ 

- เวลาทั้งหมดต่อปี = เวลาที่ใช้ต่อราย x ปริมาณงาน 
- จ านวนที่ตอ้งการ = เวลาทั้งหมดต่อปี หารด้วย เวลาท างานทัง้หมดต่อหนึ่งป ี

(๘๒,๘๐๐) 
๒. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ 

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ก าหนดต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวอาจน ามา
ค านวณอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ 
  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  
 เพ่ือวางแผนการพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ประกอบด้วยการประเมินต่างๆ ดังนี้ 

๑. ความรู้ ความสามารถ จ าแนกออกเปน็ ๒ ประเภท คือ 
๑.๑ ความรู้ความสามารถทีใ่ช้ในการปฏบิัติงาน 
๑.๒ ความรู้ความสามารถดา้นกฎหมายและระเบียบราชการ 

 ๒.  ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิการในต าแหนง่ หมายถึง การน าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกดิความช านาญและคล่องแคล่ว หรอืความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านตา่งๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัตงิานที่พัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน 
 ๓.  สมรรถนะ (การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัตงิาน) 

 จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่จึงได้
ก าหนดต าแหน่งดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ
ที่ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการ มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ 
ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอบข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี 
ดังนี้  

 
 

 
 



 

-๒๕- 
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างโดยจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยก าหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างไว้ในแผนพัฒนาอัตราก าลัง 3 ปี 
เป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจจะใช้วิธีการใดหรือหลายวิธีได้ เช่น ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานในและนอกสถานที่ การประชุม เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือที่จะให้พนักงานส่วนต าบลน าความรู้ที่ได้รับ
น ากลับมาพัฒนาองค์กรเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

         ๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
              ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น า

หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากร
ในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

          ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  ๑๑ “ส่วน

ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
          ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม่ จากที่ยึดแนวความคิด
ว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ  ตาม
วิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  จึงก าหนดเป็น
หลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 



 

-๒๖- 
๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ 
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

         ๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอ่างทอง 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหาร ส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจาก
ฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 3 ปี 

วัตถปุระสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                ๑. ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบัติงาน 
                ๒. ด้านความรูแ้ละทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                ๓. ด้านการบรหิาร 
                ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตวั 
                ๕. ด้านศีลธรรมคณุธรรมและจริยธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร 

๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
 ๔. การพัฒนาพนักงานจ้าง 
 ๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
     ๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
           ๒. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
           ๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      ๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      ๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      ๗. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 

-๒๗- 
 

       ๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
              ๑. หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
              ๒. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
            ๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
              ๔. หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

       ๕. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๖. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
       ๗. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๘. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ๙. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๑๑. หลักสูตรช่างโยธา/นายชา่งโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ๑๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
      ๑๒. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
       ๑๓. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๑๔. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๑๕. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ๑๖. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

                 ๑๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.ห้วยไผ่ 
                  ๑๘. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 

        ๑๙. หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ขอประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน        

ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 
๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ซับซ้อน 

   ๕. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   ๖. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 


