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นโยบายและกลยุทธด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

(พ.ศ. 2564 - 2566) 
 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป  
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การด าเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจ ตามท่ีก าหนดไว้  
 
1.1 วิสัยทัศน์  
 “องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด กลาง มีหน้าที่ที่ ต้อง
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จึงจ าเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ในการที่
จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน ต าบลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ต าบลใน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหารและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้รับการ
บริการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนใน
เขตพ้ืนที่มีคุณภาพ ประชาชน ในเขตพ้ืนที่มีความสามัคคีกัน และเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความเจริญ ซึ่งในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว สามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนงาน  
 
1.2 พันธกิจ  
 1. วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม ตามสภาพของท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการ พัฒนาท้องถิ่น 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุง ระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
 3. วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการด าเนินพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 4. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและ ประเมินผลการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  
 5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อ
สาธารณชน  
 
1.3 เปูาหมายหลัก  
 1. เพ่ือด าเนินการส ารวจ ข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร การประเมินผลท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลมา วิเคราะห์และจัดท านโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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 2. เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและ กลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
พิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การ บริหารส่วน
ต าบล  
 3. เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพ ของ
องค์กร  
 4. เพ่ือให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนบายและกลยุทธ์ในการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม  
2.1 ข้อมูลทั่วไป  
 
 ที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม ๒๕๓๙ หน้าที่ ๕ ล าดับที่ 
1722 มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน 10 หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5บ้านปุาไผ่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแก่งคอย ประมาณ 12 กิโลเมตร 
ใช้ระยะเวลา เดินทางโดยทางรถยนต์จากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไปอ าเภอ ๓๐ นาที ห่างจากจังหวัด
สระบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ จากทีท่ า
การองค์การบริหารส่วนต าบลไปจังหวัด 45 นาท ี 
  
 อาณาเขต  
  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลตาลเดี่ยว  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยแห้ง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลทับกวาง  
 
 เขตปกครอง  
  จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีจ านวน 10 หมู่บ้าน โดยแยก 
ได้ดังต่อไปนี้  
  ๑.จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีจ านวน ๑0 หมู่บ้าน ได้แก่  
  ๑.๑ บ้านดง หมู่ที่ 1 
  1.2 บ้านโคกกรุง หมู่ที่ 2 
  1.3 บ้านช าผักแพว หมู่ที่ 3 
  1.4 บ้านดอนจาน หมู่ที่ 4 
  1.5 บ้านปุาไผ่ หมู่ที่ 5 
  1.6 บ้านมะขามปูอมใหม่ หมู่ที่ 6 
  1.7 บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 7 
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  1.8 บ้านมะขามปูอมเก่า หมู่ที่ 8 
  1.9 บ้านวังแพ หมู่ที่ 9 
  1.10 บ้านธารน้ าตก หมู่ที่ 10 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีขนาดพ้ืนที่ 85.345 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพ้ืนที่ ท า
การเกษตรประมาณ  53.580 ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัย 31.765 ตารางกิโลเมตร  
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประกอบด้วยพื้นที่ ราบสูงสลับภูเขาสูง และ
บริเวณท่ีราบลุ่มทางทิศตะวันออก อันได้แก่ ล าน้ าบ้านดง  
 
ประชากรและครัวเรือน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 6,174 คน คน เป็นชาย 
3,049 คน เป็นหญิง 3,125 คน จ านวน 2,055 ครัวเรือน  
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร 
จ าแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 บ้านดง 802 403 399 256 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรุง 540 275 265 216 
หมู่ที่ 3 บ้านช าผักแพว 770 376 394 220 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน 744 369 375 241 
หมู่ที่ 5 บ้านปุาไผ่ 364 185 175 110 
หมู่ที่ 6 บ้านมะขามปูอมใหม่ 661 302 359 205 
หมู่ที่ 7 บ้านรังแร้ง 663 318 345 239 
หมู่ที่ 8 บ้านมะขามปูอมเก่า 395 201 194 114 
หมู่ที่ 9 บ้านวังแพ 845 416 429 249 
หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ าตก 372 196 176 137 
 

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
สภาพทางสังคม 
 การศึกษา ๑. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  
 
การจัดการศึกษา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด การศึกษาอนุบาล 
๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
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อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ถ่ายโอน
การจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๔ โดยให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา แห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตรา
จ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอน ต่อไป  
การศาสนา  
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด มีวัดจ านวน 7 แห่ง คือ  
 ๑. วัดโคกกรุง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกรุง หมู่ที่ 2 
 ๒. วัดวังแพ ตั้งอยู่ที่ บ้านวังแพ หมู่ที่ 9 
 ๓. วัดสุนทริกาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านมะขามปูอมเก่า หมู่ที่ 8 
 4. วัดบ้านดง ตั้งอยู่บ้านดง หมู่ที่ 1 
 5. ส านักสงฆ์ธารน้ าตก ตั้งอยู่บ้านธารน้ าตก หมู่ที่ 10 
 6. วัดปุาไผ่ ตั้งอยู่บ้านปุาไผ่ หมู่ที่ 5  
 7. วัดช าผักแพว ตั้งอยู่บ้านช าผักแพว หมู่ที่ 3 
 
การบริการพ้ืนฐาน 
 ๑. การคมนาคมและการขนส่ง การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในต าบลช าผักแพวกับต าบลอ าเภอหรือ
จังหวัด ใกล้เคียงสามารถติดต่อได้ ดังนี้  
 2. การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญ คือ ถนน
สายบ้านนา-แก่งคอย และสายมิตรภาพ ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวง สามารถติดต่อกับ
จังหวัด ต่างๆ ในภาคกลางได้ทั้งหมด  
 3. การคมนาคมติดต่อภายในต าบลกบัต าบลใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางรถยนต์สายต่าง ๆ คือ ใช้ถนนโคก
กรุง-บ้านดง สามารถเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพ และต าบลทับกวาง และใช้ถนนเส้นแก่งคอย – บ้านนา เชื่อมต่อกับ
ต าบลต่างๆได้ 
 
การโทรคมนาคม  
 ๑. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน ๕ ตู้ ๓. สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  
 2. การไฟฟูา  
  ๑. หมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้ ม ีจ านวน 10 หมู่บ้าน  
  ๒. จ านวนประชากรใช้ไฟฟูาทั้งสิ้นประมาณ จ านวน 2,055 ครัวเรือน  
  3. การประปา ประปาหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน  
 
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑) สมาชิกสภา อบต. จ านวน 20 คน  
  (๒) จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ปัจจุบัน มีจ านวน 32 คน และส่วน
ราชการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนราชการ ดังนี้  
   1.ส านักงานปลัด 
   2.กองคลัง 
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   3.กองช่าง 
   4.กองสวัสดิการสังคม 
   5.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร จ าแนกได้ ดังนี้ 
   -ประถมศึกษา  
   -มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  
   -ปริญญาตรี  
   -ปริญญาโท  
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ( Authority))  
 ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้  
  อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี ้ 

ก. มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  

 ข. มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็นและสมควร 
  
 ค. มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคบัแห่งกฎมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า กิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 (๔) ให้มีและบ ารงุสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
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 (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 (๑๒) การท่องเที่ยว  
 (๑๓) การผังเมือง  
 
  อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
 มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ หน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 (๒) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
 (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง  
 (๕) การสาธารณูปการ  
 (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
 (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
 (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (๙) การจัดการศึกษา  
 (๑๐) การสังคมสงเคราะห์  
 (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดี ของท้องถิ่น  
 (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 (๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
 (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
 (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
 (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
 (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะสถาน
อ่ืนๆ  
 (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
 (๒๕) การผังเมือง  
 (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
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 (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
 (๒๘) การควบคุมอาคาร  
 (๒๙) การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
 (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
          การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้หากสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็น อย่างดีอีกด้วย  
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2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

รองปลัด อบต. 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

ส านักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานกิจการสภา 
3. งานนโยบายและแผน 
4. กฎหมายและคดี 
5. งานสาธารณสุข 
6. งานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
  

 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานประสานาธารณูปโภค 
3. งานผังเมือง 
 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

กองการศึกษา ศาสนาฯ 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 

1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - สภาพด้านบุคลากร  
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย  
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ  
 
2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 ปัจจัยภายใน 

  1.  ด้านการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีโครงสร้างส่วนราชการ
และระบบบริหารจัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานตามระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ ในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตราก าลังอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
โดยแท้จริง อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษา หาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่
หน่วยงานราชการก าหนดและหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
  2.  ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควร ซึ่งมี
ประวัติการท างานที่ดีถูกต้องสม่ าเสมอและมีแนวคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายภาครัฐในระดับที่
เหนือขึ้นไปมีความรู้ ท าความเข้าใจในกฎหมาย โดยศึกษาเพ่ิมเติมพร้อมทั้งสร้างกติกามารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
  3.  ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีงบประมาณในระดับหนึ่งขอแต่ละปีเพ่ือการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทาง
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าโครงการ การประชุมสภาท้องถิ่น การ
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ คือ 
 1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชนและเคาระกฎกติกา ระเบียบ 
กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็นอย่างดี  
 2.  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
 3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน 
 4.  มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณนโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลังภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกนัในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบลคือ ประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนราชการอ าเภอ 
จังหวัด โดยทุกฝุายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
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 5.  สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์
ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและ
ควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1.  การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อเพ่ิมเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้มากข้ึน จุดเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยการตีความหรือหารือยังขาดความชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ข้อผิดพลาดได้ และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกินภารกิจของบุคลากร ท าให้ขาดความรอบคอบ 
 2.  ยังขาดการน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหารด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริการชุมชน 
 3.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้บริหารท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพในองค์กร เช่นการ
จัดส านักงานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการค้นหาโดยใช้กลัก 5 ส. ในการปฏิบัติ 
การให้บริการที่ครบวงจรหรือ One Stop Service การสอดส่องดูแลเก่ียวกับข้อห้ามขนองเรื่องที่ผิดระเบียบในสถานที่
ราชการ โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าและการควบคุมท่ีเข้มงวด 

 

ปัจจัยภายนอก 

1.  ด้านการเมืองและสังคมการเมือง 
  โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของต าบลช าผักแพว ประชาชนส่วนใหญ่
เริ่มให้ความส าคัญติดตามและสนในในการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีระบบการตรวจสอบการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นระยะ ส่วนนักการเมืองท้องถิ่นยังมีการรวมตัวและประสานงานกัน
มากขึ้น ท าให้เปูาหมายการพัฒนามุ่งไปสู่หมู่บ้านของตนเองและและประสานงานกันมากข้ึน ท าให้
เปูาหมายการพัฒนามุ่งไปสู่หมู่บ้านของตนเองและภาพรวมของต าบลเป็นหลัก ส าหรับในระบบสภาท้องถิ่น
แล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์การท างานด้านการ
พัฒนาท้องถิน่เป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้น าท้องถิ่นผลักดันให้เกิดข้ึน ล้วนเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตร สังคมส่วน
ใหญ่ยังขาดการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรประชาชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม ท าให้
การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก 
 
3.  ด้านสังคมและเทคโนโลยี 
  สภาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมแก่การพัฒนาเนื่องจากเป็นเป็นชุมชนที่มีศาสนสถาน 
โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ท าให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความ
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ร่วมมือจากภายนอกค่อนข้างดี ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารกระจายอย่างทั่วถึงและมีการน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ด้านสังคมยังมีพ้ืนฐานของสังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญ่กระจาย
อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) 
จากสภาพพ้ืนที่ของต าบลช าผักแพว มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ภูเขาสลับพื้นท่ีราบ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ าตกเจ็ดคต โปุงก้อนเส้า อ่างเก็บน้ าบ้านดง ซึ่งหากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
และยั่งยืน ก็จะสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลช าผักแพว เป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตรที่ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ ที่พืชผักปลอดสารพิษมากข้ึน จึงจาก
สภาพการณ์ดังกล่าว ต าบลช าผักแพว จึงจะได้รับกระทบทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคตได้ดังนี้ 
  1.  ในอนาคตพ้ืนที่ต าบลช าผักแพว จะมีทางมอเตอร์เวย์ผ่าน ซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้น าผลผลิต 
  ต่างๆ มาขายสร้างรายได้ หรือพัฒนาพ้ืนที่ของต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดประชาชนให้มา 
  เที่ยวที่ต าบลช าผักแพวให้มากข้ึน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจในต าบลช าผักแพวดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 
  มากขึ้น  
  2.  สภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตร เช่น การปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ จึงมีความเหมาะสมที่จะ 
  เป็นฐานการผลิตทางด้านการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 
  3.  มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งต าบล ท าให้เริ่มมีการขยายตัวของชุมชน
เข้า มาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น 
  4.  เป็นจุดผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ท าให้มีการเดินทางเข้าสู่ต าบลช าผักแพวของ 
   นักท่องเที่ยวสามารถสร้างความตื่นตัวและกระแสพัฒนาได้ดีหากด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

 

  การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)  
  ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม โดยเป็นกระแสที่เข้ามาสู่ระบบการ 
พัฒนาการบริหารจัดการผ่านทางสื่อสารมวลชน การศึกษา อบรม และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมภายใต้การยอมรับ
ร่วมกันของชุมชน สังคม ภาคเอกชนและราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ที่มีต่อเปูาหมายการกระจายอ านาจสู่การปกครอง
ท้องถิ่นรากหญ้านี้ และอีกประการหนึ่ง ได้แก่ข้อจ ากัดในเรื่องของรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพร้อมๆ กันในคราวเดียวกัน 
 
3.1 นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง  
 1. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ  
 2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
 3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  
 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน  
 
3.2 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
 1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
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 2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ องค์กรและ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.3 นโยบายด้านภาระงาน  
 1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน  
 2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
 3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมี การ
ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระ งานประจ าทุก
เดือน  
 
3.4 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  
 1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
 2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ เชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน  
 3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  
 
3.5 นโยบายด้านการมสี่วนร่วมในการบริหาร  
 1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือบุคลากรพัฒนาทักษา และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง 
  
3.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องด้วย
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  
 2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็น แนวในการ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
3.7 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได้ประจ าเดอืน เวียนให้
บุคลากรได้ทราบทุกเดือน  



     | 13 

3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประบบการบริหารและ จัดการตาม
ระบบบัญชีมาใช้  

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
 

3.8 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น  
2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่ การ

สร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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