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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 องค์ประกอบประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  โดยน าเสนอด้าน 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี      เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้        
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ า   โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี     ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไปจัดท างบประมาณ   เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับแผนพัฒนำสำมปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 -  กิจกรรมที่  1  - กิจกรรมที่ 1  - กิจกรรมที่ 1 
  

-  กิจกรรมที่  2  - กิจกรรมที่ 2  - กิจกรรมที่ 2 
 -  กิจกรรมที่  3     - กิจกรรมที่ 3 
 -  กิจกรรมที่  4 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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 นิยามของแผนพัฒนาสามปี     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ว่า“แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี      ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า   ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ คือ 
 1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม   รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ 
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน   

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ   

รายจ่ายประจ าปี 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 2.1  เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการด าเนินการและประโยชน์ของการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.2  เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตและสามารถ
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด  หรือมีจุดเน้น  
ไปในทิศทางใด 
 2.3  เพ่ือให้ทราบถึงผลการพิจารณาที่ผ่านมา  ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการ      
ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ 
 2.4  เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
3.  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว    
ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1   กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ .ศ.  2556 – 2558  ผ่าน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ   โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากร
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
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2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาคม 

ขั้นตอนที่  2   กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ   และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น        
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี     
ในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรม   
ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวทีการประชุม        
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้ง
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 3.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ  
ในการพัฒนา 
 4.  โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่น
ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ” ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้า หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้ก าหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์
ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการ
น าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการ
ด าเนินการที่สอดรับกัน 
  (2)  ให้พิจารณาน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (3)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วย 
  (4)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น ในขั้นของ           
การพิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบ 

        ในการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ 
    1.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ                 
มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะ
ด าเนินการได้เอง 

2.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการ          
ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

3.  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทั้งราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือ      
เป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ 
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกล่าว 

ขั้นตอนที่  3   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง   โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร
และข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค) ได ้
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ

น าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น    และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
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  2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี     (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
  ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน   และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
(และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นใน
การด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น   แต่มีความส าคัญความจ าเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่
จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating Scale  หรือวิธี  Strategic Issues Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ     
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะ
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์    
จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่  4   กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว   ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก    
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี  โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปี 
  ตัวอย่าง  วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ สถานการณ์
ในช่วงสามปี 
 2.  ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ด้วย คือ 
  (1)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบ   เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน   ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนหรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งใน  ด้านกระบวนการการด าเนินงานและ 
ในด้านของผลการด าเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม 

ก. ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  5   กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนที่  6   กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   เค้าโครง
แผนพัฒนาสามปี   มีองค์ประกอบดังนี้ 
       ส่วนที่  1   บทน า 
       ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
       ส่วนที่  4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
       ส่วนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 
       ส่วนที่  6   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่  7   กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับ   
ขั้นตอนที่  9  ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 

4.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ    ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า มา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยทั่วไปประกอบด้วย 
  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณ   
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความ
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุ อุปกรณ์    หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัย       
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง
ศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.  สภำพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  เป็นหนึ่งในหก  องค์การบริหารส่วนต าบลของ        
อ าเภอจอมบึง    จังหวัดราชบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอจอมบึง  และอยู่ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดราชบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ  28  กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอ าเภอจอมบึง
ประมาณ  12  กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดกับต าบลธรรมเสน  และต าบลหนองกวาง   อ าเภอโพธาราม           
จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต้ ติดกับต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  และต าบลหินกอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลเขาแร้ง  ต าบลเกาะพลับพลา  และต าบลหินกอง      
อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ติดกับต าบลจอมบึง  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 1.2  เนื้อที่    ประมาณ  177.50  ตร.กม.  หรือประมาณ  110,937  ไร่ 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางแห่ง  มีล าห้วยไหลผ่านจ านวน  4  สาย  

และมีคลองชลประทานสายหลักไหลผ่าน  1  สาย  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะส าหรับท าการกสิกรรม 

1.4 จ ำนวนหมู่บ้ำน  15  หมู่บ้ำน  
  จ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มี   15  หมู่บ้าน  มีจ านวน     

ครัวเรือน  2,640  ครัวเรือน 

1.5 จ ำนวนประชำกร 
                มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,356  คน  แยกเป็นชาย 4,580 คน  และเป็นหญิง 

4,776 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  52.71   คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 
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ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกรและจ ำนวนครัวเรือน 

 
ล ำดับ 

 
ชื่อหมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 
(คน) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย หญิง 

1 
หมู่ที่  1 

บ้านเขาประทับช้าง 
302 322 624 181 นายจ ารญู    พรานพนัส 

2 
หมู่ที่  2 

บ้านปากช่อง 
276 271 547 148 นายมาโนชญ์   ถ้ าเย็น 

3 
หมู่ที่  3 

บ้านนาสมอ 
388 419 807 222 นายทองสุข  อุ่นเรือน 

4 
หมู่ที่  4 

บ้านหนองชะนาง 
414 470 884 240 นายประภาส  ศรัทธาผล 

5 
หมู่ที่  5 

บ้านหนองปากดง 
239 263 502 129 นายโยธิน   ทองอ่อน 

6 
หมู่ที่  6 

บ้านเขาปิ่นทอง 
393 415 808 208 นายธีรเดช  เทพสวสัดิ ์

7 
หมู่ที่  7 
บ้านพุแค 

270 280 550 161 นางสาวจงดี   สรงจินดา 

8 
หมู่ที่  8 

บ้านหนองไผ ่
469 461 930 267 นางสาวสุนีย์  เซีย่งว่อง 

9 
หมู่ที่  9 

บ้านห้วยยาง 
295 272 567 152 นายบรรเจิด  จุ่ยศริ ิ

10 
หมู่ที่  10 

บ้านหนองตาเนิด 
356 373 729 220 นายนพพร  ดอนค้ าไพร 

11 
หมู่ที่  11 

บ้านแปดหลัง 
135 157 292 93 นายผิน  ข าสุวรรณ ์

12 
หมู่ที่  12 

บ้านเนินสมบรูณ ์
220 235 455 144 นายวิศิษฐ์  พันธ์ไทย 

13 
หมู่ที่  13 

บ้านหนองบัว 
317 349 666 180 นายธวัชชัย  พลจันทร์ 

14 
หมู่ที่  14 

บ้านพุแคใต้ 
259 242 501 152 นายอ านวย  กองแก้ว 

15 
หมู่ที่  15 

บ้านหนองมะกอก 
247 247 494 143 

นายสัญชัย    โพธิ์น้อย 
(ก านันต าบลปากช่อง) 

รวม 4,580 4,776 9,356 2,640  
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นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้บริหำร 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นายวินัย   เช็งสวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายลักษณ์   จันทร์อ่อน รองนายก อบต.  
3 นายสหัส  อุ่นเรือน รองนายก อบต.  
4 นายเสี้ยว  โอนอ่อน เลขานุการนายก อบต.  

 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล หมู่ที่ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายส าเริง   บุญฤทธิ์ 1 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
2 นางจินตนารัตน์ พูลน้อย 1 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
3 นายประนอม  ถ้ าเย็น 2 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
4 นายอนุรักษ์   ทองชมภูนุช 2 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
5 นายประจัก   พวงสุวรรณ์ 3 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
6 นางสาวพัชราพร  เต็มปรีชา 3 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
7 นายชาคริต  แก้วมังกรณ์ 4 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
8 นางสาวอนัญญลักษณ์ สิงแสง 4 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
9 นายค ารณ   แก้วรัตน์ 5 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
10 นายศักด์ิดา  หมื่นศรี 5 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
11 นายวานิช  หนูพรม 6 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
12 นายศรีรัตน์  เข็มพับ 6 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
13 นายวัง   ศรีรอด 7 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
14 นางสาวพิชภัทร  ศิลปมนตรี 7 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
15 นายถนอม  ทองสิทธิ์ 8 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
16 นายส าราญ  แสงโสม 8 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
17 นายรังสรรค์  ค าแพง 9 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
18 นางเฉลียว  ปานลา 9 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
19 นายสุดใจ  ยกกลิ่น 10 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
20 นายวันเพ็ง   ศิริพิน 10 รองประธานสภา อบต.ปากช่อง  
21 นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ 11 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
22 นายสมเกียรติ  ชินผา 11 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
23 นายสมยศ   ทับวิชา 12 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
24 นายสุธี   อุ่นเรือน 12 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
25 นายวิชาญ  ปลูกบุญทรง 13 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
26 นายประยงค์   โอนอ่อน 13 ประธานสภา อบต.ปากช่อง  
27 นายธานี  นิลเพชร 14 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
28 นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ 14 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
29 นายจอม  โพธิ์น้อย 15 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
30 นายราชัณย์   ปิ่นเกตุ 15 สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง  
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พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงาน อบต. 8 
2 นางปาริชาต    สุขกรณ ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงาน อบต. 6 
3 นายพิเชษฐ    ลี้กิมฮุย หัวหน้าส่วนโยธา นักบริหารงานช่าง 7 
4 นางวนิดา    ผจญกล้า หัวหน้าส่วนการคลัง นักบริหารงานคลัง 7 
5 นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร หัวหน้าส านักงานปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล นักบริหารงานทั่วไป 6 
6 นางมาริสา   ทองชมภูนุช นักวิชาการศึกษา 6 ว  
7 นายพงษ์ศักดิ์   ศิริพันธ ์ นายช่างโยธา 5  
8 นางวิไลลักษณ์  แสนเมือง นักพัฒนาชุมชน 5  
9 นางสาวอรณสั   พณะงาม บุคลากร 4  
10 นางราตรี   ละช่ัว นักวิชาการเงินและบญัชี 4  
11 นางสาวมะลิวัลย์    ใหมพูล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  
12 นายชัยวัฒน์   ชนะอินทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3  
13 นางสาวหทัย    ลี้กิมฮยุ ครูผูดู้แลเด็ก อันดับครผูู้ช่วย  
14 นางนาฏยา   ไทยปาล เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี (ลูกจ้างประจ า)  
15 นางสาวกุลปภสัสร์  ธนาศัยสิทธานต์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
16 นายศรกรณ์  กล่ ารุ่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
17 นายทวี    แววทับเทศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
18 นางสาวนารีรตัน์    นวลนาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  
19 นางสาวลลิตตา   ทองสมบรูณ ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได ้  
20 นางสุวรรณ์   วงศ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
21 นายสมพงศ์   วงศร พนักงานขับรถยนต ์  
22 นายชูชาติ    เมฆนาคา พนักงานจดมาตรวดัน้ า  
23 นางภาวิณี    เข็มก าเนิด ผู้ดูแลเด็ก  
24 นางมีณา    เปลี่ยนจติต ์ ผู้ดูแลเด็ก  
25 นางสาวกาญจนา   เพ็ชรเย็น ผู้ดูแลเด็ก  
26 นางเพ็ญยุพา   พวงทอง ผู้ดูแลเด็ก  
27 นางสาววรรณา   กลั่นแตง ผู้ดูแลเด็ก  
28 นางสาวกฤติกา   ศรัทธาผล ผู้ดูแลเด็ก  
29 นางนภัทร   สีลาเลิศ ผู้ดูแลเด็ก  
30 นายอภิวัฒน์   พลอยงาม พนักงานจดมาตรวดัน้ า  
31 นางสิมาลยั     วงคน นักการภารโรง  
32 นายอนัด   จันทร คนงานท่ัวไป  
33 นายวุฒิชัย     สามคุ้มพิมพ ์ คนงานท่ัวไป  
34 นายเสกสรร    ค าโม คนงานท่ัวไป  
35 นายเกรียงไกร    พรมประสิทธ์ิ คนงานท่ัวไป  
36 นายสมเกียรติ    เติมอารมณ ์ คนงานท่ัวไป  
37 นางสาวสุทธิกานต์   จันสว่าง คนงานท่ัวไป  
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2.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 

2.1  ลักษณะอำชีพ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลปากช่อง    เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการเกษตร  

ประชาชนร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อีกร้อยละ 10  เป็นอาชีพค้าขายและรับจ้าง 

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
             โรงแรม   1     แห่ง คือ  อัศวโฮเต็ล 
             ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 1     แห่ง คือ  สมปอง 

       สนามกอล์ฟ  1    แห่ง คือ  สนามกอล์ฟ  วูซุง คันทรีคลับ   
 

3.  สภำพทำงสังคม 
3.1 กำรศึกษำ  มีสถำนศึกษำทั้งสิ้น  8  แห่ง  ดังนี้ 

3.1.1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4  แห่ง 
3.1.2   โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง 
3.1.3   โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง 

ตำรำงแสดงรำยช่ือโรงเรียนระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ 

ล ำดับ โรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ หมำยเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปิ่นทอง   
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง   
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุแค   
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด   
5 โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) โรงเรียนวัดปากช่อง ขยายโอกาสทางการศึกษา 
6 โรงเรียนวัดนาสมอ   
7 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง   
8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ขยายโอกาสทางการศึกษา 
9 โรงเรียนบ้านพุแค   
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่   
11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง   
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด   

     3.1.4  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   8   แห่ง 
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         3.2  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

            วัดและส านักสงฆ์            13 แห่ง 
             โบสถ ์      - แห่ง 
             ส านักปฏิบัติธรรม    1 แห่ง 

ตำรำงแสดงรำยช่ือวัด ส ำนักสงฆ์  โบสถ์ และส ำนักปฏิบัติธรรม 

ล ำดับ วัด ส ำนักสงฆ์ โบสถ ์ ส ำนักปฏิบัติธรรม หมำยเหตุ 
1 วัดปากช่อง เขาน้อย - สวนแก้ว  
2 วัดนาสมอ     
3 วัดสูงเนิน     
4 วัดเขาปิ่นทอง     
5 วัดพุแค     
6 วัดเขารังเสือ     
7 วัดหนองตาเนิด     
8 วัดหนองไผ่     
9 วัดถ้ าสิงโตทอง     
10 วัดถ้ ามงกุฎ     
11 วัดเขาผึ้ง     
12 วัดเทพประทานพร     

3.3  กำรสำธำรณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/ หมู่บ้าน  3  แห่ง 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากช่อง  หมู่ที่ 3      รับผิดชอบ  ม. 1,2,3,5,9,13 
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาปิ่นทอง  หมู่ที ่15      รบัผิดชอบ  ม. 4,6,11,12,15 
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง  หมู่ที่ 7                รับผิดชอบ  ม. 7,8,10,14 

3.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                     มีศูนย์บริการประชาชน (ป้อมต ารวจ) จ านวน  2  แห่ง 
          ป้อมต ารวจชุมชนหนองชะนาง     หมู่ที่  4 
           ป้อมต ารวจชุมชนหนองตาเนิด    หมู่ที่  10 
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4.  กำรบริกำรพื้นฐำน 
        4.1  กำรคมนำคม   

 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  เชื่อมระหว่างอ าเภอ  จังหวัด  และหมู่บ้าน  จ านวน  22  สาย   
 ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน  12  สาย 

        4.2  กำรโทรคมนำคม 
         โทรศัพท์ประจ าหมู่บ้าน 
   โทรศัพท์ต าบล       15     แห่ง     
   โทรศัพท์สาธารณะ             27     แห่ง    

        4.3  กำรไฟฟ้ำ 
   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่บางหมู่บ้านยังมีไฟฟ้าไม่ครบทุกหลังคาเรือน 

        4.4  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 มีล าน้ า  และล้ าห้วย  จ านวน  4  สาย 

        4.5  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
   ฝายน้ าล้น  14    แห่ง     บ่อน้ าตื้น  28    แห่ง 
   บ่อบาดาล  61    แห่ง     ประปา  43    แห่ง 
   สระน้ าสาธารณะ 21    แห่ง     ถังเก็บน้ าฝน 42    แห่ง 
   อ่างเก็บน้ า    1    แห่ง 

ตำรำงแสดงข้อมูลแหล่งน้ ำในต ำบลปำกช่อง 
หมู่ที ่

ประปา
หมู่บ้าน 

ถังเก็บน้ า 
แบบ ฝ.30 

บ่อน้ า
ตื้น 

สระน้ า อ่างเก็บน้ า บ่อบาดาล 
ฝาย 

น้ าล้น 
ล าห้วย

สาธารณะ 
แหล่งน้ า  

ประเภทอืน่ 
หมายเหตุ 

1 4 2 5 1 - 2 1 1 -  
2 3 2 - - - 3 - - -  
3 5 4 2 1 - 1 - - -  
4 3 4 1 2 - 5 1 2 -  
5 2 2 1 1 - 5 1 2 -  
6 3 3 1 1 - 7 2 2 -  
7 3 2 - 1 - 5 1 1 -  
8 4 4 9 3 - 12 - 2 -  
9 2 2 2 3 - 4 4 1 -  
10 5 3 1 1 - 5 1 2 -  
11 3 1 1 1 - 6 1 1 -  
12 2 2 2 3 - 3 1 1 -  
13 1 11 1 1 - - 1 2 -  
14 1 - - 2 1 1 - 1 -  
15 2 - 2 - - 2 - 1 -  
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5.  ข้อมูลอ่ืน  ๆ 

 5.1  ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 
   มีภูเขาจ านวน  9 ลูก 
   มีล าน้ าและล าห้วย 4 สาย 
   ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ 
   ทรัพยากรดิน  เป็นดินร่วนปนทราย 

6.  ศักยภำพในต ำบล 
       6.1  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  จ ำนวนบุคลำกร   จ ำนวน  37  คน 
    ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        13  คน 
    ต าแหน่งในส่วนการคลัง       6  คน 
    ต าแหน่งในส่วนโยธา        6  คน 
    ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม          12  คน 

 
  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2554 
 จ านวน  39,920,430.33  บาท แยกเป็น 
    รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   2,162,182.66  บาท 
    รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ  เก็บให้  18,973,226.67  บาท 
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (อุดหนุนทั่วไป)             9,825,801.00  บาท 
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (อุดหนุนเฉพาะกิจ)   8,959,220.00  บาท 

6.2  ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
     กำรรวมกลุ่มของประชำชน 

จ านวนกลุ่ม   30 กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
 -  กลุ่มอาชีพ  11 กลุ่ม 
 -   กลุ่มออมทรัพย์  6 กลุ่ม 
 -   กลุ่มอ่ืนๆ  15 กลุ่ม 

  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาเป็นบางแห่ง  มีล าห้วยไหลผ่าน จ านวน  4  สาย         

และมีคลองชลประทานสายหลักไหลผ่าน  1  สาย  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  
เหมาะส าหรับท าการกสิกรรม 
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โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  แบ่งเป็น  2  ฝ่าย  คือ 
 1.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  นายกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจาก          

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ  2  คน  โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระ
ด ารงต าแหน่ง  4  ปี  

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือแนวทางในการบริหารกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ  

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  4  ปี  และสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ไม่เกินสองคน   

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ  ข้อบัญญัติ  และ

แผนพัฒนาต าบล  และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(3) รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 



 17 
 

บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถงึฉบับปัจจุบัน  ดังนี้ 
  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  มาตรา  67  ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา  68    ภายใต้บังคับกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล   ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10)   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12)   การท่องเที่ยว 
(13)   การผังเมือง 
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องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ดังนี้ 
มาตรา 16   องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(11)   การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13)   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)   การส่งเสริมการกีฬา 
(15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18)   การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22)   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23)   การรักษาความปลอดภัย   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย       
(24)   โรงมหรสพ  และสถานที่อ่ืน ๆ 
(25)   การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน     

 ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
(26)   การผังเมือง 
(27)   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(28)   การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(29)   การควบคุมอาคาร 
(30)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(31)   การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา    

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(32)   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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โครงสร้ำงกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรและกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
การจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ประกอบด้วย 
  1.  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ให้มีหั วหน้ าส านั กงานปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบลเป็นผู้ บั งคับบัญชาและ         
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวางแผนอัตราก าลัง  งานก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน งานบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ  งาน
โอน  ย้าย งานทะเบียนประวัติและบัตร งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
พิจารณาความดีความชอบ งานด าเนินการทางวินัย งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  
งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   งานรับรอง   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
งานด้านนิติการและด าเนินคดี   งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ   ระเบียบของหน่วยงาน  งานเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร  งานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์    งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542   งานสาธารณสุข  งานเกี่ยวกับ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ   งานสิทธิสวัสดิการ 
การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
งานจัดท าระบบข้อมูล(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)  งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/รายจ่าย
เพ่ิมเติม  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ งานโครงการตามแนวพระราชด าริ งานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประสานหน่วยงานต่างๆ  ราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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  2.  ส่วนกำรคลัง 

ให้มีหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติราชการของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย รับ น าส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ งานค าขอเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ   
งานจัดท าบัญชี  งานทะเบียนคุมรายได้  รายจ่ายทุกประเภท  งานจัดท างบทดลอง  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  งบทรัพย์สิน  งบหนี้สิน-เจ้าหนี้  และเงินประจ าเดือน  ประจ าปี  งานจัดท าข้อมูลสถิติการคลัง    
งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ  งานเกี่ยวกับซ่อมแซม
บ ารุงรักษาพัสดุ  งานจ าหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน  งานการควบคุมรับจ่ายพัสดุ  งานตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุประจ าปี  งานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน  งานจัดเก็บภาษี  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

3.  ส่วนโยธำ 
ให้มีหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานส ารวจและจัดท า
โครงการ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานรวบรวมงานจัดเก็บประวัติ
โครงการต่างๆ  งานการควบคุมอาคาร  งานจัดท าแผนที่และแผนผังต่างๆ  งานประมาณการโครงการต่างๆ   
งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลงานของส่วนโยธา งานก าหนดราคากลาง ของวัสดุและงานต่างๆ   
ของท้องถิ่น  งานวางแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานควบคุม
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  งานระบายน้ า งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

     4.  ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ให้มีหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ      

ในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานกีฬาและนันทนาการ             
งานห้องสมุดประชาชน  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 


