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ค าน า 
 

           กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะน ำแผน
อัตรำก ำลังไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังคน  พัฒนำก ำลังคน  ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ  ให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถคำดคะเนได้ว่ำในอนำคต
ช่วงระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ  จะมีกำรใช้อัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  และพนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่งใด  
จ ำนวนเท่ำใด จึงจะเหมำะสมกับปริมำณงำนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อีกท้ังเป็นกำร
ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น  และพนักงำนจ้ำง และสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรบุคคล ไม่ให้เกินกว่ำร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีได้อีกด้วย   
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1. หลักการและเหตุผล 
  กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนรัฐ เป็นส่ิงท่ีส ำคัญและต้องด ำเนินกำรต่อเนื่อง เนื่องจำก
กำรก ำหนดอัตรำก ำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ประโยชน์    
ตอบแทนอื่นและสวัสดิกำรอื่นๆ อีกมำกมำย ท่ีมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ จ ำเป็นต้องจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับ
แผนอัตรำก ำลังฉบับเดิมเป็นส ำคัญ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนให้มีควำมสมบูรณ์และต่อเนื่อง 
ให้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของบุคลำกรในสังกัด โดยหลักกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังอยู่ภำยใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 
  1.1 ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรำ
ต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง ลงวันท่ี 22 พฤศจิกำยน 2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 4 กันยำยน 
2558 ข้อ 5 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลว่ำจะมี
ต ำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด ให้ค ำนึงถึงภำรกิจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนท่ีต้อง
ปฏิบัติ ควำมยำกและคุณภำพของงำน ปริมำณ ตลอดจนกระท่ังภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีจะต้อง
จ่ำยในด้ำนบุคคล  โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล เพื่อใช้ในกำรก ำหนด
ต ำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล      
เพื่อใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ก ำหนด 

1.2 คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกำศกำรก ำหนดต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนต ำบล โดยก ำหนดแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล โดยเสนอให้คณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วิเครำะห์ควำม
ต้องกำรก ำลังคน วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้ก ำลังคน จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
ในกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

1.3 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำง ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2547 ก ำหนดให้กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน กำรก ำหนดจ ำนวนพนักงำนจ้ำงให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง โดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล โดยพิจำรณำ
ถึงกำรใช้ก ำลังคนในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมเหมำะสม ส ำหรับแนวทำงในกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงให้ด ำเนินกำรจัดท ำตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2557 
  1.4 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงได้จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 2.1 วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  2.1.1 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนท่ี
เหมำะสม ไม่ซ้ ำซ้อน 
  2.1.2 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดอัตรำก ำลัง 
โครงสร้ำงให้เหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1.3 เพื่อให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) สำมำรถตรวจสอบกำรก ำหนด
ต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำงว่ำถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ 
  2.1.4 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลัง กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
  2.1.5 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลัง ในกำรบรรจุแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรเพื่อให้กำรบริหำรงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เกิดประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ี มีประสิทธิภำพ  มีควำมคุ้มค่ำสำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีกำรลดภำรกิจและยุบ
เลิกหน่วยงำนท่ีไม่จ ำเป็นกำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 
  2.1.6 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  2.1.7 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีกำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำก ำลังของบุคลำกรท่ี
สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบำย
ของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 

2.2 ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
2.2.1 ผู้บริหำรและพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจชัดเจนถึงกรอบอัตรำก ำลังคน 

ต ำแหน่งและหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีเหมำะสมตำมปริมำณและคุณภำพท่ีต้องกำร 
2.2.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร 

สร้ำงขวัญก ำลังใจ และเก็บรักษำคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงำน 
2.2.3 กำรจัดท ำแผนก ำลัง ท ำให้สำมำรถพยำกรณ์ส่ิงท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต และสำมำรถตรียมกำร

รองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำได้ 
2.2.4 กำรจัดท ำแผนก ำลัง ท ำให้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนท้ังด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 

ของทรัพยำกรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และในอนำคต สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ 

 2.2.5 กำรจัดท ำแผนก ำลัง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และวำงแผน
ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่
เป้ำหมำยในภำพรวมได้ 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง 
3.1.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 (1) แนวคิดเร่ือง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
 กำรวำงกรอบอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำระงำน โดยวำงประเภทของบุคลำกรภำครัฐตำมควำม

เหมำะสมให้สอดรับกับแนวทำงกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ท่ีเน้นควำมยืดหยุ่น แก้ไขง่ำย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
จัดกำร มีควำมคล่องตัว และมีเจ้ำภำพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
ด้วย ในกำรก ำหนดประเภทบุคลำกรภำครัฐ ควรเน้นใช้อัตรำก ำลังแต่ละประเภทอย่ำงเหมำะสมกับภำรกิจ โดยให้
พิจำรณำกรอบให้สอดคล้องกับภำรกิจและลักษณะงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ดังนี้  
  พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลัก ลักษณะงำนท่ีเน้นกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงำนวิชำกำร งำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยหรือลักษณะงำนท่ีมีควำมต่อเนื่องใน
กำรท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรส่ังกำรบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันก ำหนดต ำแหน่ง แต่ละประเภท
ของพนักงำนส่วนต ำบลไว้  ดังนี้ 

 - สำยงำนบริหำรงำนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 
 - สำยงำนอ ำนวยกำรท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำฝ่ำย 
 - สำยงำนวิชำกำร  ได้แก่ สำยงำนท่ีบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญำตรี 
 - สำยงำนท่ัวไป ได้แก่ สำยงำนท่ีบรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงำนเสริมในภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุน งำนท่ีมีก ำหนดระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีแน่นอนตำมโครงกำรหรือภำรกิจในระยะส้ัน หลักเกณฑ์กำรก ำหนดพนักงำนจ้ำงจะมี 3 
ประเภทแต่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงด้วยบริบท ขนำด และ
ปัจจัยหลำยอย่ำง จึงก ำหนดจ้ำงพนักงำนจ้ำงเพียง 2 ประเภท ดังนี้ 
  - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
  - พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
 

  (2) แนวคิดเร่ืองการก าหนดสายงานและต าแหนง่งาน ในส่วนราชการ 
  กำรจัดสรรอัตรำก ำลังให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำระงำน ตลอดจนกำรก ำหนดสำยงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ให้ตรงกับบทบำท ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก ำหนด
สำยงำนท่ีสอดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบมำกท่ีสุด พร้อมท้ังเอื้อต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอันได้แก่ กำรโอน 
กำรย้ำย กำรวำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เป็นต้น ท้ังนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้พิจำรณำด้วย
ว่ำอัตรำก ำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภำพและปริมำณเป็นอย่ำงไรเพื่อให้สำมำรถบริหำรก ำหนด
อัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมในเชิงคุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ กลุ่มอำชีพท่ี
เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงำน
ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องกำรวำงแผน นโยบำย อ ำนวยกำร
ท่ัวไป กำรบริกำรสำธำรณ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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  - กองคลัง คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงำน ส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในกองคลัง จะเน้นท่ีเรื่องกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรจัดเก็บรำยได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิ
กำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่
ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมี 
  - กองช่าง คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในกองช่ำง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องสำยงำนช่ำง กำรก่อสร้ำง กำรออกแบบ กำรประมำณ
กำรรำคำ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน 
เพื่อให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมี 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุ 
และแต่งต้ังให้พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่
จะเน้นท่ีเรื่องกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของประชำชน ส่งเสริม
ท ำนุบ ำรุงไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ ฯลฯ ส่วนวุฒิ
กำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่
ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมี 
  - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรบรรจุ และแต่งต้ังให้
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในกองสวัสดิกำรสังคม ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องงำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ ส่งเสริมสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพเด็ก เยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและพัฒนำอำชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ 
ท่ีใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่ง
สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 3.2 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองพลับ ได้ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ซึ่งประกอบด้วย 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เป็นประธำนกรรมกำร ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำร เป็นกรรมกำร และนักทรัพยำกรบุคคล เป็นเลขำนุกำร จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 วิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ตำมกฎหมำยจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของผู้บริหำร และสภำพปัญหำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 3.2.2 ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน เพื่อรองรับภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ให้สำมำรถแก้ปัญหำของต ำบลหนองพลับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
 3.2.3 ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ จ ำนวนต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง ให้เหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน และคุณภำพของงำน รวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่มงำนต่ำงๆ 
 3.2.4 ก ำหนดควำมต้องกำรพนักงำนจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อก ำหนดควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรใช้พนักงำนจ้ำงให้ตรงกับภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ี 
ท่ีต้องปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และต้องค ำนึงถึงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร และจ ำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงจ้ำงประจ ำในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับประกอบกำรก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง 
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 3.2.5 ก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง จ ำนวนต ำแหน่งให้เหมำะสมกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ี ควำม
รับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 3.2.6 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของ
งบประมำณรำยจ่ำย 
 3.2.7 ให้พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงทุกคน ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  

  กำรเปรียบเทียบสัดส่วนอัตรำก ำลังกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน   
ซึ่งได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีติดต่อกัน จ ำนวนหมู่บ้ำนประชำชน 
ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะใกล้เคียงกัน 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราประชากร 
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 จำกแผนภูมิกำรเปรียบเทียบอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนหนองพลับ กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน จะเห็นว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีหมู่บ้ำนในควำมรับผิดชอบ 10 หมู่บ้ำน มีจ ำนวน
ประชำกรในพื้นท่ี 6,586 คน 2,335 ครัวเรือน มีพื้นท่ีรวมประมำณ 220.8 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 138,000 ไร่ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีหมู่บ้ำนในควำมรับผิดชอบ 11 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนประชำกรในพื้นท่ี 7,363 คน 
2,115 ครัวเรือน มีพื้นท่ีรวมประมำณ 297 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 185,625 ไร่ มีบริบท ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพื้นท่ีติดต่อกันจะพบว่ำกำรก ำหนดอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ังสองแห่ง มีอัตรำก ำลัง   
ไม่แตกต่ำงกันเท่ำไรนัก เนื่องจำกมีพื้นท่ีรับผิดชอบและจ ำนวนประชำกรใกล้เคียงกัน ดังนั้นในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2566 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องปรับ
เกล่ียต ำแหน่ง ลดต ำแหน่ง หรือเพิ่มต ำแหน่งแต่อย่ำงใด และจ ำนวน ปริมำณคนท่ีมีอยู่สำมำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้ ส่วนต ำแหน่งท่ียังว่ำงไม่มีคนครอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ประกำศรับโอน(ย้ำย) 
และแจ้งควำมประสงค์ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำในปีงบประมำณ 
2564 – 2566 ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จะได้พนักงำนส่วนต ำบลจำกกำรสอบ และท ำให้พนักงำนส่วนต ำบลเพิ่มขึ้น
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 กำรวำงแผนก ำลังคนและกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนมีควำมส ำคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรก ำหนดอัตรำก ำลังคน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงทันท่วงทีท ำให้กำรจัดหำ กำรใช้และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนั้น กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจึงมีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 3.3.1 ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถพยำกรณ์ส่ิงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต จำกกำร
เปล่ียนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย และเทคโนโลยีท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สำมำรถวำงแผนก ำลังคนและเตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท ำให้
ปัญหำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จะเผชิญในอนำคตเกี่ยวกับทรัพยำกรบุคคลลดควำมรุนแรงลงได้ 

 3.3.2 ท ำให้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนท้ังด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของทรัพยำกรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและในอนำคต 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป 

 3.3.3 กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลและกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ให้สอดคล้องกันท ำให้กำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพน ำไปสู่เป้ำหมำยท่ีต้องกำร 

 3.3.4 ช่วยลดปัญหำด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลังคน เช่น ปัญหำโครงสร้ำงอำยุก ำลังคน ปัญหำคน  
ไม่พอกับงำนตำมภำรกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหำบำงอย่ำงแม้ว่ำจะไม่อำจแก้ไขให้หมดส้ินไปได้ด้วยกำรวำงแผน
ก ำลังคนแต่กำรท่ีหน่วยงำนได้มีกำรวำงแผนก ำลังคนไว้ล่วงหน้ำก็จะช่วยลดควำมรุนแรงของปัญหำนั้นลงได้ 
 3.3.5 ช่วยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมำรถท่ีจะจัดจ ำนวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก ำลังคนให้เหมำะสมกับงำนในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ท ำให้ก ำลังคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผล
ให้ท้ังก ำลังคนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยรวม 
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 3.3.6 กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะท ำให้กำรลงทุนในทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดควำมสูญเปล่ำอันเนื่องมำจำกกำรลงทุนผลิตและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำร 

 3.3.7 ช่วยท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนท่ีเท่ำเทียมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Equal Employment Opportunity : EEO) 
เนื่องจำกกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังจะน ำไปสู่กำรวำงแผนก ำลังคนท่ีมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้กำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลบรรลุผลส ำเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมกำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งต้ัง กำรพัฒนำและ
ฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง     
กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เป็นต้น 
 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
  เพื่อให้กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีควำมครบถ้วน
สำมำรถด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ วิเครำะห์สภำพปัญหำในเขตพื้นท่ีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ว่ำมีปัญหำอะไร ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีท่ีส ำคัญ ได้แบ่งออกเป็น
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 สภาพปัญหา 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    - เส้นทำงคมนำคมระหว่ำงต ำบล หมู่บ้ำน ยังไม่สะดวก 
    - ไฟฟ้ำสำธำรณะยังครอบคลุมได้ไม่ท่ัวถึง 
    - โทรศัพท์สำธำรณะยังไม่เพียงพอ 
    - ขำดแคลนสถำนท่ีออกก ำลังกำยเล่นกีฬำ 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

              - ปัญหำควำมยำกจน 
              - ปัญหำกำรว่ำงงำน 
              - ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
     - ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพ 

3. ปัญหาด้านสังคม 
              - ปัญหำอำชญำกรรม 
              - ปัญหำยำเสพติด 

4. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
              - ปัญหำด้ำนบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ขำดควำมรู้ และมีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
              - งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรมีอย่ำงจ ำกัด 
              - ขำดกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนภำยนอก 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
               - ปัญหำโรคเอดส์ 

       - ปัญหำแหล่งข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข และอนำมัย 
               - ปัญหำกำรให้บริกำรสุขภำพของผู้สูงอำยุ, เด็ก , สตรี และคนพิกำร  ไม่ท่ัวถึง 
               - ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ ไข้มำลำเรีย 
     - ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรระวังป้องกันและรักษำสุขภำพอย่ำงถูกต้อง 
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6. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
               - กำรขำดแคลนน้ ำส ำหรับอุปโภค  

       - บริโภคในฤดูแล้ง 
        - ขำดแคลนน้ ำใช้เพื่อกำรเกษตร 
7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ บุกรุกเขตป่ำสงวน 
      - ปัญหำกำรเกิดไฟป่ำ 
8. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม 

     - ขำดอุปกรณ์และส่ือกำรเรียนกำรสอน 
 - ขำดแคลนบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 
 - กำรขำดโอกำสในกำรศึกษำและกำรศึกษำนอกระบบ 
 - ปัญหำควำมเส่ือมถอยของศีลธรรมในบุคคลยุคปัจจุบัน 

9. ปัญหาอื่นๆ  
    - ปัญหำจำกภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง 
    - ปัญหำกำรเกิดวำตภัยในพื้นท่ีบ่อยครั้ง 

 

ความต้องการของประชาชน   
      1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 - จัดอบรมและฝึกอำชีพให้ควำมรู้แก่ประชำชน เพื่อพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร และส่งเสริมรำยได้  
โดยเน้นกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 
 - ต่อเติมศำลำให้กลุ่มแม่บ้ำน เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีในกำรแปรรูปและจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 - จัดสรรงบประมำณ และสนับสนุนเงินกู้เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 - จัดหำพันธุ์ปลำ  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 - ส่งเสริมโครงกำรจัดท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ 
 - ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
 - พัฒนำแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังกิจกรรมเกี่ยวกับกำรท่องเท่ียว 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่ำงเก็บน้ ำให้เป็นสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

    - ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
    - ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
    - ก่อสร้ำงถนนลูกรัง 
    - ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
    - ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
    - ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
    - ซ่อมแซมถนน คสล. 
    - ก่อสร้ำงท่อเหล่ียม 
    - วำงท่อระบำยน้ ำ 
    - ติดต้ังไฟฟ้ำรำยทำงสำธำรณะ 
    - ขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำนให้มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 
    - ขยำยตู้โทรศัพท์สำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน 



   9 
 
    - ขุดลอกแหล่งน้ ำ 
    - ขุดสระน้ ำสำธำรณะ 
    - ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำนให้ประชำชนได้มีน้ ำสะอำดใช้อย่ำงท่ัวถึง 
    - ก่อสร้ำงหอถังน้ ำ คสล. และหอถังทรงแชมเปญ 
    - ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นและถนนน้ ำล้น 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ ำล้นผ่ำน 
    - ขุดเจำะบ่อบำดำลและซ่อมบ ำรุง 
    - ปรับปรุงภำชนะกักเก็บน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 

     3. การพัฒนาด้านคนและสังคม  
    - ก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่น 
    - ส่งเสริมสำธำรณสุขมูลฐำน งำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยงำนควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    - ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำของเด็ก เยำวชน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงำม กิจกำรศำสนำ 

และสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    - ส่งเสริมกำรจัดเวทีประชำคม จัดประชุมสัมมนำ เพื่อระดมควำมคิดเห็นของประชำชน 
    - ส่งเสริมกำรนันทนำกำร และจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
    - ก่อสร้ำงสวนสุขภำพประจ ำหมู่บ้ำน 
    - ก่อสร้ำงสนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน 
    - ก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
    - ก่อสร้ำงสวนสุขภำพและถนนเพื่อวิ่งออกก ำลังกำย 
    - ปรับปรุงสระน้ ำให้เป็นสวนสุขภำพ 
    - ก่อสร้ำงลู่วิ่งออกก ำลังกำย 
    - ต่อเติมสนำมกีฬำคอนกรีตประจ ำหมู่บ้ำน 
    - อบรมอำสำสมัครป้องกันยำเสพติด รวมท้ังให้กำรสนับสนุนงบประมำณในด้ำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
    - สงเครำะห์คนยำกจน คนพิกำร เด็ก ผู้สูงอำยุ 
    - สนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำให้เด็กนักเรียน เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส 
4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    - ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำนและเคล่ือนย้ำยหอกระจำยข่ำว 
    - ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ หอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน 
    - จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงประจ ำหมู่บ้ำน 
    - ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน 
    - ต่อเติมศำลำเอนกประสงค์ 
    - ซ่อมแซมศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน 
    - ก่อสร้ำงศำลำพักร้อน 
    - จัดท ำป้ำยบอกช่ือซอยเข้ำหมู่บ้ำน 
    - จัดซื้อรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 
    - จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

     5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - จัดซื้อภำชนะรองรับขยะมูลฝอย 
    - ปลูกต้นไม้สองข้ำงทำงถนนและท่ีสำธำรณะ 



10 
 
    - จัดอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำและระวังอัคคีภัย 
    - ป้องกันไฟป่ำและภัยแล้ง 
    - จัดอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
    - จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำและพัฒนำส่ิงแวดล้อม 
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2538  มีพื้นท่ีท้ังหมด 220.8 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
138,000 ไร่ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน  มีประชำกรในพื้นท่ี จ ำนวน 6,566 คน และ 2,325 ครัวเรือน      
มีอำณำทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี  ทิศใต้ ติดต่อกับต ำบล  บึงนคร ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับต ำบลหินเหล็กไฟ ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ลักษณะพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีภูเขำมีควำมลำดชัน 
พื้นท่ีรำบมีน้อย และเป็นพื้นท่ีชลประทำน  ดินมีลักษณะเป็นดินทรำย เหมำะแก่กำรปลูกสับปะรด และอ้อย เพรำะ
เติบโตได้ดีทนต่อสภำพแวดล้อมท ำให้ได้ผลผลิตดีมำกกว่ำพืชชนิดอื่น ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม 
 ในภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีอ านาจหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีของตน ประกอบกับการ
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน มาวิเคราะห์และสรุปผล ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลบั 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 “ต ำบลหนองพลับต้องหมดปัญหำเรื่องขำดแคลนน้ ำ ไฟฟ้ำสว่ำงอย่ำงท่ัวถึง ถนนหนทำงต้องดีทุกเส้น  
ประชำชนอยู่ดีมีสุข ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
  

 เป้าประสงค์ 
 1. กำรคมนำคมสะดวกรวดเร็ว 
 2. มีระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงท่ัวถึงและเพียงพอ 
 3. ประชำชนมีอำชีพและรำยได้ท่ีเพียงพอ 
 4. ประชำชนได้รับสวัสดิกำรท่ีดีอย่ำงเพียงพอ 
 5. ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 6. ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ 
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 7. พัฒนำองค์กรให้มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
 8. ประชำชนปลอดภัยจำกปัญหำยำเสพติดและมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 10. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 11. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

 ตัวชี้วัด 
 1. จ ำนวนถนนท่ีเพิ่มขึ้นและได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
 2. จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะ ระบบประปำ ได้รับกำรก่อสร้ำง/บ ำรุงรักษำและเพิ่มขึ้น 
 3. ระดับควำมส ำเร็จของแหล่งน้ ำท่ีได้รับกำรพัฒนำสำมำรถกัก เก็บน้ ำได้เพิ่มขึ้น 
 4. ร้อยละของผู้รับริกำรให้มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร 
 5. จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของประชำชนท่ีได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำด้ำนกำรเกษตรและแปรรูปสินค้ำ 
 6. ร้อยละของจ ำนวนประชำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ 
 7. ร้อยละของจ ำนวนประชำกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มมำกขึ้น 
 8. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ ำนวนเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับกำรสงเครำะห์ 
 9. ร้อยละของประชำกรมีระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีมำตรฐำนและท่ัวถึง 
 10. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ 
 11. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 12. จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำรและจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้รับกำรพัฒนำ ฟื้นฟ ู
 13. จ ำนวนประชำชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 14. จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
 15. จ ำนวนกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดีท่ีเพิ่มขึ้น 
 16. ระดับควำมส ำเร็จของชุมชนมีควำมเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
 17. จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
  

 ค่าเป้าประสงค์ 
 1. กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ปรับปรุงถนนสำยหลักให้สำมำรถใช้กำรได้ดีในทุกฤ ดูกำลให้ท่ัวถึง     
ทุกพื้นท่ีตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และเร่งรัดประสำนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 2. กำรจัดกำรด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพ มีพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์     
ท้ังร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมส ำหรับกำรบริหำรและบริกำรประชำชนและเสริมสร้ำงมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้ำรำชกำรเป็นท่ีเช่ือถือไว้วำงใจแก่ประชำชน 
 3. ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอำชีพเสริม เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครัวเรือนแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน พร้อมกับจัดหำตลำดรองรับผลผลิตควบคู่กัน 
 4. กำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและกีฬำ เพื่อปรับปรุงบ ำรุงรักษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีมีอยู่ให้ดีและมี
ควำมปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำของเยำวชน ชุมชน ส่งเสริมประชำชนในต ำบลให้ได้รับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี ส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้ำนเกษตรชีวภำพใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ ำหมัก
ชีวภำพ และลดเคมีเกษตร 
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 5. กำรจัดกำรด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ศิลปะ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส ำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม ส่งเสริมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นและท ำนุบ ำรุง
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยำวชนและประชำชนท่ัวไป 
 6. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม และท่องเท่ียว พัฒนำสภำพแวดล้อมท่ีสำธำรณะในต ำบลให้
สะอำดสวยงำม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำธรรมชำติในพื้นท่ีต้นน้ ำ และ
ลุ่มน้ ำให้เป็นแหล่งน้ ำสะอำดส ำหรับอุปโภค บริโภคของชุมชน 
   

   แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำตร์ท่ี 1 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 
1. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงบ ำรุงรักษำถนน 
2. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำ ระบบไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โทรศัพท์สำธำรณะ 

ยุทธศำตร์ท่ี 2 
กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

 
1. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำแหล่งน้ ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
2. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำระบบประปำหมู่บ้ำน 
3. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
4. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำแหล่งน้ ำเพื่อกำรประมงน้ ำจืด 
และเล้ียงสัตว์น้ ำ 
5. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรกัษำระบบกิจกำรประปำ อบต. 

ยุทธศำตร์ท่ี 3 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมยำกจน 

 
1. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน 
2. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรส่งเสริมอำชีพ 
3. กำรส่งเสริมปรัชญำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำตร์ท่ี 4 
กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 

 
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในสังคม 
2. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
3. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหำสังคม 
4. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนสำธำรณสุขข้ันพื้นฐำน 
5. กำรควบคุมและป้องกันโรค 
6. กำรเสริมสร้ำงคุณภำพท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมด้ำนสำธำรณสุข 

ยุทธศำตร์ท่ี 5 
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
และกำรกีฬำ 

 
1. กำรเพิ่มโอกำสกำรรับรู้ข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 
2. กำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำก่อนวัยเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ 
4. กำรส่งเสริมด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5. กำรส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำตร์ท่ี 6 
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
และกำรพัฒนำบุคลำกรของท้องถิ่น 

 
1. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นและสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรท่ีดี 
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนท่ีเพื่อรองรับกิจกรรม 

ยุทธศำตร์ท่ี 7 
กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

 
1. กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
2. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
3. กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสในกำรพัฒนำในอนำคตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เป็นกำรประเมินถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัดอันเป็นสภำวะแวดล้อม
ภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อพิจำรณำศักยภำพกำรพัฒนำของแต่ละยุทธศำสตร์ 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) คือ 
 

“เป็นต ำบลน่ำอยู่ สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนครอบคลุม ชุมชนมีรำกฐำนท่ีเข้มแข็ง ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
   

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จำกประเด็นควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ท่ีส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติฉบับท่ี 12 
ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ำมีควำมเช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนในกำรน ำมำเป็นแนวทำงก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ีชัดเจน
จะเป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำ เป็นกำรน ำภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรสภำวกำรณ์
เปล่ียนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน สังคมเศรษฐกิจภำยในชุมชนให้มีคุณภำพใช้ทรัพยำกรท่ีมี
อยู่ภำยในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนพื้นฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
 1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำและช่วยแก้ปัญหำควำมเดือดร้อน
และบรรเทำควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
ประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นท่ีครอบคลุมท้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้หมดไป 
เพรำะต้องใช้งบประมำณมำก แต่ควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนนี้ จึงมีอีกจ ำนวนมำก เช่น กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ ภำยในชุมชนหมู่บ้ำน กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ จึงน ำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรท่ีเคยเสนอมำ 
และด ำเนินกำรจัดท ำประชำคมเสนอปัญหำและควำมต้องกำร บรรจุเข้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้ไขในปีต่อไป 
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 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและควำมต้องกำรประชำชนมีควำมต้องกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและ
ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 3. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก โดยเฉพำะกำร
ก่อสร้ำงถนนเน้นกำรสร้ำงให้มั่นคงถำวร แต่จะได้น้อยในแต่ละปีงบประมำณ 
 4. เทคนิคกำรท ำงำน ส่วนมำกเป็นงำนท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เป็นต้น 
 2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำท่ีใน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. โครงกำรท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือควำมช ำนำญเป็นพิเศษ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับยังไม่มี
ควำมช ำนำญ 
 

 2. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำและช่วยแก้ปัญหำควำมเ ดือดร้อน
และบรรเทำควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภคด้ำนแหล่งน้ ำได้ระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นท่ีครอบคลุมท้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
ให้หมดไปเพรำะต้องใช้งบประมำณมำก แต่ควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนนี้จึงมีอีกจ ำนวนมำก เช่น ระบบประปำ 
แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงท่ัวถึง พื้นท่ีตำมแผนพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ จึงน ำสภำพปัญหำ 
และควำมต้องกำรท่ีเคยเสนอมำ และด ำเนินกำรจัดท ำประชำคมเสนอปัญหำและควำมต้องกำร บรรจุเข้ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก้ไขในปีต่อไป 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและควำมต้องกำรประชำชนมีควำมต้องกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและ
ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 3. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 4. เทคนิคกำรท ำงำน ส่วนมำกเป็นงำนท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ 
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 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ควำมส ำคัญและได้
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด 
 2. กำรเกิดน้ ำท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภำคท ำให้รัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ควำมส ำคัญกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้มีโอกำสรับควำมช่วยเหลือ
ค่อนข้ำงมำก 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. โครงกำรท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือควำมช ำนำญเป็นพิเศษ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับยังไม่มี
ควำมช ำนำญ 
 
 3. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 รัฐบำลแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจมำโดยตลอด แต่ก็ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงด้ำนนี้ให้หมดไป เนื่องจำก
ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำต่อเนื่องมำหลำยปี พืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ ขำดเงินทุนหมุนเวียนในภำคอุตสำหกรรมต้องลด
กำรผลิตลดคนงำน ท ำให้คนว่ำงงำนเพิ่มมำกขึ้น ไม่มีรำยได้เล้ียงดูครอบครัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีกำรส่งเสริม
อำชีพต่ำงๆ ให้ประชำชนมีรำยได้เสริมเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชำชนด ำเนินงำนตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนได้พัฒนำฝีมือและมีกำรรวมกลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์โดย
อำศัยภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพื่อจัดท ำธุรกิจขนำดย่อม จัดหำตลำดกลำงร้ำนค้ำชุมชน ศูนย์จ ำหน่ำยให้เกษตรกรกลุ่ม
อำชีพ น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนำคต 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 2. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 3. เทคนิคกำรท ำงำน ส่วนมำกเป็นงำนท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชำชนให้ข้อมูลคลำดเคล่ือน 
 2. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกำสท่ีจะได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณมีมำก 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจนเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติท่ีรัฐบำลส่งเสริม 
 2. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกำสท่ีจะได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณมีมำก 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจนเป็นงำนท่ีต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆ ส่วนท่ีต้อง
ประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้ำงมำกท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัว เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน
ประชำชนจึงเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
 3. ภัยธรรมชำติท่ีเกิดบ่อยเป็นส่ิงท่ีลดทอนงบประมำณ 
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4. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
 ปัญหำสุขภำพของประชำชนเป็นปัญหำท่ีส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำชุมชนหรือกำรพัฒนำประเทศซึ่งรัฐบำล   
ก็ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชนของชำติให้ทุกคนมีสุขภำพท่ีดี หำกไม่มีกำรดูแลรักษำ
สุขภำพของประชำชนอย่ำงท่ัวถึงแล้วจะส่งผลท ำให้เกิดปัญหำในภำพรวมของกำรพัฒนำในทุกด้ำน ดังนั้น จึงต้องมี
กำรเอำใจใส่ดูแลรักษำสุขภำพของประชำชนให้มีสุขภำพพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้ส่งเสริมควำมรู้และป้องกันกำรระบำดของยำเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้ำนปลอด
ยำเสพติดพัฒนำคุณภำพชีวิตคนชรำ ส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมท้ังส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กันเพื่อให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนสังคมและ
สำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 3. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 4. เทคนิคกำรท ำงำน ส่วนมำกเป็นงำนท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูง 
 5. ประชำชนยังสนใจและมีควำมจริงใจในโครงกำรท่ีรัฐจัดให้ควำมช่วยเหลือ 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนสังคมและสำธำรณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ละเอียด 
 2. ยังไม่มีบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนมำรับผิดชอบงำนด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุขเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติท่ีรัฐบำลส่งเสริม 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอกำสท่ีจะได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณมีมำก 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุขเป็นงำนท่ีต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆ ส่วนท่ีต้อง
ประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้ำงมำกท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัว เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน
ประชำชนจึงเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
 3. กำรจัดสรรงบประมำณยังจ ำกัด 
 

 5. ศักยภาพการพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 ปัจจุบันปัญหำด้ำนกำรศึกษำเป็นปัญหำท่ีส ำคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำชนเพื่อเป็นกำร
พัฒนำศักยภำพของประชำกรให้มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำตนเองให้เข้ำกับยุค และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 
หำกไม่มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้จะท ำให้ประชำชนตกเป็นผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมมีทำงเลือกในกำรด ำเนินชีวิตน้อยลง 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกระดับ ตลอดจนรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
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 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 2. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับ   
ท่ีพร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 3. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 4. เทคนิคกำรท ำงำน ส่วนมำกเป็นงำนท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ยังไม่มีบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนมำรับผิดชอบงำนด้ำนกำรกีฬำ กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 2. ประชำชนและผู้น ำชุมชนยังให้ควำมสนใจน้อย 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติท่ีรัฐบำลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ควำมส ำคัญ 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. ขำดผู้รับผิดชอบ/ผู้น ำเฉพำะด้ำน 
 

 6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
 รัฐบำลได้มีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรและมีส่วนร่วมใน
กำรปกครองตนเองในรูปของกระบวนกำรประชำคมหมู่บ้ำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โดยจัดส่งบุคลำกรไปศึกษำอบรมควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รวมท้ังจัดหำเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำงๆ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้รวดเร็วและทันสมัย มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ประชำชนได้รับทรำบตำมหลักธรรมำภิบำลด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคระบบสำรสนเทศเพื่อควำมรวดเร็ว ท่ัวถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนกำรเมือง 
กำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
 2. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
 3. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรเมืองกำรปกครอง 
 2. ประชำชนยังขำดควำมสนใจบทบำทของตนเองในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรท่ีดีเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติท่ีรัฐบำลส่งเสริม 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรท่ีดีเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีโอกำสท่ีจะได้รับกำรสนับสนุนมำก 
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 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นงำนท่ีต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆ ส่วนท่ีต้องประสำนกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นงำนท่ีต้องอำศัยจิตส ำนึก เกี่ยวกับกำรใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล   
จึงเป็นงำนท่ีค่อนข้ำงคำดเดำผลงำนได้ยำก 
  

 7. ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้เล็งเห็นปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยประชำชนยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัดและขำดจิตส ำนึกในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ท ำให้เกิดมลพิษต่ำงๆ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรขุดลอกคลองระบำยน้ ำ ก ำจัดวัชพืช 
ซึ่งก็แก้ปัญหำได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนำคุณภำพ 
 จุดแข็ง (Strange=s) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนกำร
ท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
 2. งบประมำณต้นทุนกำรด ำเนินงำนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำก 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
 2. ประชำชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเท่ียวค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกไม่มีกำรเช่ือมโยงด้ำนกำรท่องเท่ียวในจังหวัด 

โอกาส (Opportunity=O) 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมเป็นยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำระดับชำติท่ีรัฐบำลส่งเสริม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมเป็นยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนมำก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)  
1. ขำดกำรบูรณำกำรและกำรประสำนงำนท่ีดีในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขำดกำรเช่ือมโยงด้ำนกำรท่องเท่ียว และกำรกระจำยผลประโยชน์ด้ำนกำรท่องเท่ียวยังไม่ท่ัวถึง 
3. กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวยังมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับนั้น  เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำร
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหำ ร่วมสร้ำง ร่วมจัดท ำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จะสมบูรณ์ได้ จ ำเป็นต้องอำศัย
ควำมร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดควำมตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหำ และควำมเข้ำใจในแนวทำงแก้ไขปัญหำกันอย่ำง
จริงจัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำในทุกกลุ่มทุกวัยของประชำกร 
นอกจำกนั้นยังได้เน้นกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนำเยำวชนให้พร้อมท่ีจะเป็น
บุคลำกรท่ีมีคุณภำพ โดยยึดกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำ ส่วนด้ำนพัฒนำอำชีพนั้น จะเน้นพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
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 กำรวิเครำะห์ภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมำยอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ำมำช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีจะเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงไร โดย
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม ในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจตำมหลัก SWOT องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำ
จังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น ท้ังนี้สำมำรถ
วิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดยสำมำรถก ำหนดแบ่งภำรกิจได้ เป็น 7 ด้ำน ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกก ำหนด
อยู่ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ. 2537 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกท้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ    
ได้วิเครำะห์ภำรกิจท่ีมีอยู่เพื่อน ำมำใช้ในกำรก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับและให้สอดคล้องกับภำรกิจท่ีเกิดขึ้น เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก (มำตรำ 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร (มำตรำ 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอืน่ (มำตรำ 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ (มำตรำ 68(3)) 
(5) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ (มำตรำ 16(4)) 
(6) กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ 16(5)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรซ่อม กำรสร้ำง กำรบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำ ประปำ 
สำธำรณูปโภค ดังนั้น กำรก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับภำรกิจในด้ำนนี้ คือ กองช่ำง 

 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ 67(6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีประชุม กำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ (มำตรำ 68(4)) 

  (4) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส (มำตรำ 16(10)) 
(5) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัย (มำตรำ 16(2)) 
(6) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน (มำตรำ 16(5)) 
(7) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล (มำตรำ 16(19)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนท้ังด้วยสุขภำพพลำนำมัย 
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนั้น กำรก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับภำรกิจในด้ำนนี้ เป็นกำรปฏิบัติงำนประสำนงำน 
ใน 2 ส่วนรำชกำร คือ กองสวัสดิกำรสังคม และส ำนักงำนปลัด 
 

 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ 67(4)) 
(2) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (มำตรำ 68(8))  
(3) กำรผังเมือง (มำตรำ 68(13)) 
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  (4) จัดให้มีท่ีจอดรถ (มำตรำ 16(3)) 
(5)  กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (มำตรำ 16(17)) 
(6)  กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ 16(28)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมท้ังควำมปลอดภัยทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้วย ดังนั้น กำร
ก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับภำรกิจในด้ำนนี้ เป็นกำรปฏิบัติงำนประสำนงำนใน 2 ส่วนรำชกำร คือ กองช่ำง และ
ส ำนักงำนปลัด ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
 

5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ 68(5)) 
(3) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ 68(7)) 
(4) ให้มีตลำด (มำตรำ 68(10)) 
(5) กำรท่องเท่ียว (มำตรำ 68(12)) 
(6) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (มำตรำ 68(11)) 
(7) กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ 16(6)) 
(8) กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ 16(7)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรมและกำรท่องเท่ียว มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ของประชำชน  ดังนั้น กำรก ำหนดส่วนรำชกำร
รองรับภำรกิจในด้ำนนี้ เป็นกำรปฏิบัติงำนประสำนงำนใน 2 ส่วนรำชกำร คือ กองคลัง และกองสวัสดิกำรสังคม 
 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (มำตรำ 67(7)) 

  (2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และท่ีสำธำรณะ รวมท้ังก ำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มำตรำ 67(2)) 
(3) กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ (มำตรำ 17 (12)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมชุมชน ดังนั้น กำรก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับ
ภำรกิจในด้ำนนี้ คือ ส ำนักงำนปลัด  

 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มำตรำ 67(8)) 
(2) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (มำตรำ 67(5)) 
(3) กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ 16(9)) 
(4) กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี และวัฒนำธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น (มำตรำ 17(18)) 
การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

  - ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ     
ภูมิปัญญำ ศำสนำ และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้น กำรก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับภำรกิจในด้ำนนี้ คือ       
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
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5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพฒันำท้องถิ่น (มำตรำ 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม 

ควำมจ ำเป็นและสมควร (มำตรำ 67(9)) 
(3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ 16(16)) 
(4) กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มำตรำ 17(3)) 
(5) กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

(มำตรำ 17(16)) 
 

การก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
  - ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กำร
ก ำหนดส่วนรำชกำรรองรับภำรกิจในด้ำนนี้  คือ ส่วนรำชกำรทุกกองในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
(ส ำนักงำนปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และกองสวัสดิกำรสังคม)  
 

ภำรกิจท้ัง 7  ด้ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถจะแก้ไข 
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้เป็นอย่ำงดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของประชำชนในเขตพื้นท่ี ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล 
และนโยบำยของ ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 

 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับจะด าเนินการ มีดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ น าภารกิจท่ีได้จากภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิเคราะห์และพิจารณาแล้ว เห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีต้องด าเนินการ ได้แก่ 
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก  
1. ด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 1. กองช่ำง 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 2. กองสวัสดิกำรสังคม และส ำนักงำนปลัด 
3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 3. กองช่ำง และส ำนักงำนปลัด 
4. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 4. ส ำนักงำนปลัด 
5. ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 5. ทุกส่วนรำชกำร 
6. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 6. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
7. ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7. ส ำนักงำนปลัด 
ภารกิจรอง  
1. กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 1. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
2. กำรสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพกลุ่มอำชีพ 2. กองสวัสดิกำรสังคม 
3. กำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร 3. ส ำนักงำนปลัด และกองสวัสดิกำรสังคม 
4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน 4. กองคลัง 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ (ขนำดกลำงเดิม) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่ง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 8 เมษำยน 2563 ข้อ 11  
ในระยะแรกให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดจัดท ำประกำศก ำหนดประเภทและระดับ
ต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
ขนำดกลำง และขนำดเล็กตำมประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับเดิม ให้ก ำหนดเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภท
สำมัญ ประกอบกับมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกำรประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 
24 มิถุนำยน 2563 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเดิมเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง เป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ และจัดท ำโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลในแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี เป็นไปตำมเงื่อนไขของประเภทองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ  ตำมประกำศองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ       
ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ออกเป็น 5 ส่วนรำชกำร ได้แก่ 
  1. ส ำนักงำนปลัด 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่ำง  
  4. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  5. กองสวัสดิกำรสังคม 
 เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีภำรกิจและปริมำณงำนท่ีเพิ่มมำกขึ้นจ ำนวน
บุคลำกรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจให้ส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล แต่ด้วยยังมีบำง
ต ำแหน่งท่ีว่ำงไม่มีคนครอง ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ร้องขอให้คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขัน
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด ำเนินกำรสอบแข่งขันแล้วนั้น และคำดกำรณ์ว่ำในปีงบประมำณ 2564 – 2566 ตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง 3 ปี จะได้พนักงำนส่วนต ำบลครบทุกต ำแหน่ง อำจท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ยังไม่ขอ
ก ำหนดต ำแหน่งเพิ่ม แต่หำกภำรกิจงำนในอนำคตเพิ่มมำกขึ้นอีก คงต้องขอก ำหนดและปรับเพิ่ม -ลด ต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงให้เหมำะสมกับปริมำณงำนต่อไป 

 

การวิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ ส ำหรับองค์กร ซึ่งช่วย

ผู้บริหำรก ำหนด จุดแข็ง และจุดอ่อน ขององค์กร จำกสภำพแวดล้อมภำยใน โอกำสและอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก ตลอดจนผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ ต่อกำรท ำงำนขององค์กร นอกจำกนี้ยังบอกได้ว่ำองค์กรมีแรงขับเคล่ือนไปยัง
เป้ำหมำยได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำระบบกำรท ำงำนในองค์กรยังมีประสิทธิภำพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่ำงไร 
ซึ่งกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยท่ีควรน ำมำพิจำรณำ 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
 1.1 S มาจาก Strengths 
      หมำยถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน เป็นข้อดีท่ี เกิดจำกสภำพแวดล้อม

ภำยในองค์กร เช่น จุดแข็งด้ำนก ำลังคน จุดแข็งด้ำนกำรเงิน จุดแข็งด้ำนกำรผลิต จุดแข็งด้ำนทรัพยำกรบุคคล องค์กร
จะต้องใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 

 
 



23  
 
1.2 W มาจาก Weaknesses 
      หมำยถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน เป็นปัญหำหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจำก

สภำพแวดล้อมภำยในต่ำงๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหำวิธีในกำรแก้ไขปัญหำนั้น 
 

2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 
 2.1 O มาจาก Opportunities 
      หมำยถึง โอกำส เป็นผลจำกกำรท่ีสภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนขององค์กร โอกำสแตกต่ำงจำกจุดแข็งตรงท่ีโอกำสนั้น เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก แต่จุดแข็งนั้น  
เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ผู้บริหำรท่ีดีจะต้องเสำะแสวงหำโอกำสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จำกโอกำสนั้น 

 2.2 T มาจาก Threats 
      หมำยถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ำกัดท่ีเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งกำรบริหำรจ ำเป็นต้องปรับกล

ยุทธ์ให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้จริง 
 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ก ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองท่ีจะด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยก ำหนด
ต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลให้ตรงกับภำรกิจ และในระยะแรกกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรท่ีจะรองรับกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น อำจก ำหนดเป็นภำรกิจอยู่ในรูปแบบของงำน และในระยะต่อไปเมื่อมีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำเห็นว่ำ ภำรกิจนั้นมีปริมำณงำนมำกพอก็อำจจะพิจำรณำต้ังเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรก
ก ำหนดโครงสร้ำงไว้ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ขนาดกลาง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
ประเภทสามัญ 

หมาย
เหตุ 

1. ส านักงานปลัด 1. ส านักงานปลัด  
1.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 1.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
     1) งานบริหารงานท่ัวไป      1) งานบริหารงานท่ัวไป  
     2) งานนโยบายและแผน      2) งานนโยบายและแผน  
     3) งานงบประมาณ      3) งานงบประมาณ  
     4) งานส่งเสริมการท่องเท่ียว      4) งานส่งเสริมการท่องเท่ียว  
     5) งานส่งเสริมการเกษตร      5) งานส่งเสริมการเกษตร  
     6) งานบริหารงานบุคคล      6) งานบริหารงานบุคคล  
1.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี 1.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี  
     1) งานกิจการสภา      1) งานกิจการสภา  
     2) งานกฎหมายและคดี      2) งานกฎหมายและคดี  
     3) งานร้องทุกข์และอุทธรณ์      3) งานร้องทุกข์และอุทธรณ์  
     4) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม      4) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม  

 
 
 
 
 



24 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ขนาดกลาง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
ประเภทสามัญ 

หมาย
เหตุ 

1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     2) งานรักษาความสงบเรียบร้อย      2) งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3) งานช่วยเหลือฟื้นฟู      3) งานช่วยเหลือฟื้นฟู  
     4) งานกู้ภัย      4) งานกู้ภัย  
     5) งานสนับสนุนและบริการ      5) งานสนับสนุนและบริการ  
     6) งานอ านวยการ      6) งานอ านวยการ  
1.4 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1.4 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     1) งานควบคุม      1) งานควบคุม  
     2) งานวางแผนสาธารณสุข      2) งานวางแผนสาธารณสุข  
     3) งานให้บริการสาธารณสุข      3) งานให้บริการสาธารณสุข  
     4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์      4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์  
     5) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      5) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. กองคลัง 2. กองคลัง  
2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี 2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี  
     1) งานการเงิน      1) งานการเงิน  
     2) งานบัญชี      2) งานบัญชี  
     3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
2.2 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2.2 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี      1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี  
     2) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า      2) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
     3) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ      3) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
     4) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้      4) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
     5) งานพัฒนารายได้      5) งานพัฒนารายได้  
3. กองช่าง 3. กองช่าง  
3.1 ฝ่ายกอ่สร้าง 3.1 ฝ่ายกอ่สร้าง  
     1) งานก่อสร้าง      1) งานก่อสร้าง  
     2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร      2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
3.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 3.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  
     1) งานประสานสาธารณูปโภค      1) งานประสานสาธารณูปโภค  
     2) งานระบายน้ า      2) งานระบายน้ า  
     3) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร      3) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ขนาดกลาง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
ประเภทสามัญ 

หมาย
เหตุ 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  
     1) งานส่งเสริมการศึกษา      1) งานส่งเสริมการศึกษา  
     2) งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร      2) งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
     3) งานวางแผนการศึกษา      3) งานวางแผนการศึกษา  
     4) งานการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา      4) งานการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
     5) งานพัฒนาเด็กและเยาวชน      5) งานพัฒนาเด็กและเยาวชน  
4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     1) งานประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม      1) งานประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
     2) งานกีฬาและนันทนาการ      2) งานกีฬาและนันทนาการ  
5. กองสวัสดิการสังคม 5. กองสวัสดิการสังคม  
5.1 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาสังคมสงเคราะห์ 5.1 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาสังคมสงเคราะห์  
     1) งานบริหารสวัสดิการ      1) งานบริหารสวัสดิการ  
     2) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      2) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
     3) งานสังคมสงเคราะห์      3) งานสังคมสงเคราะห์  
5.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 5.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
     1) งานส ารวจ และจัดต้ังกลุ่มอาชีพ      1) งานส ารวจ และจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  
     2) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี      2) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
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 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากการเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มียุทธศำสตร์ในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรในองค์กรแล้ว     
จึงด ำเนินกำรก ำหนดภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อท่ีจะให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำว่ำในยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์       
มีเป้ำประสงค์อย่ำงไร และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับจะก ำหนดต ำแหน่งใด เพื่อปฏิบัติงำนให้บรรลุและปัจจุบัน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีอัตรำก ำลังในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศำสตร์ใด  
ท่ีมีคนเกินควำมจ ำเป็นเพื่อท่ีคณะกรรมกำรจะได้ปรับเกล่ียต ำแหน่งในกรณีต ำแหน่งว่ำงนั้น เพื่อรองรับกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำ 3 ปี ต้ังแต่งบประมำณ 2564 – 2566 ภำยใต้ภำรกิจแต่ละส่วนรำชกำร 5 ส่วนรำชกำร 
 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำระงำน ตลอดจนกำรก ำหนดสำยงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ให้ตรงกับบทบำท ภำรกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือก ำหนด
สำยงำนท่ีสอดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบมำกท่ีสุด พร้อมท้ังเอื้อต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล อันได้แก่ กำรโอน 
กำรย้ำย กำรวำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เป็นต้น ท้ั งนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้
พิจำรณำด้วยว่ำอัตรำก ำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภำพและปริมำณเป็นอย่ำงไรเพื่อให้สำมำรถ
บริหำรก ำหนดอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมในเชิงคุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิ
กำรศึกษำ กลุ่มอำชีพท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  จึงได้วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง จำกภำรกิจท่ีจะด ำเนินกำรในแต่
ละส่วนรำชกำรในอนำคต 3 ปี ซึ่งจ ำเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ำปริมำณงำนในแต่ละส่วนรำชกำรมีเท่ำใด เพื่อน ำมำวิเครำะห์ว่ำ
จะใช้ต ำแหน่งใด จ ำนวนเท่ำใด ในส่วนรำชกำรใด ในระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ จึงจะเหมำะสมกับภำรกิจและปริมำณงำน และ
เพื่อให้คุ้มค่ำต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยน ำผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งมำกรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี 
 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง อัตราก าลัง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพือ่รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้ 
 - ปลัด อบต. (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น)   จ ำนวน 1  อัตรำ 
 - รองปลัด อบต. (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น)   จ ำนวน 1  อัตรำ 
 

1. ส านักงานปลัด 
 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรท่ัวไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรำชกำรท่ีมิได้ก ำหนดให้เป็น
หน้ำท่ีของกองหรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงและแผนงำนปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยมีโครงสร้ำงฝ่ำย/งำนในส ำนักงำนปลัด และมีบุคลำกรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  1.1.1 งำนบริหำรท่ัวไป 
  1.1.2 งำนนโยบำยและแผน 
  1.1.3 งำนงบประมำณ 
  1.1.4 งำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
  1.1.5 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  1.1.6 งำนบริหำรงำนบุคคล 
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 1.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี 
  1.2.1 งำนกิจกำรสภำ 
  1.2.2 งำนกฎหมำยและคดี 
  1.2.3 งำนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  1.2.4 งำนระเบียบข้อบังคับกำรประชุม 
 1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.3.1 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  1.3.2 งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1.3.3 งำนช่วยเหลือฟื้นฟู 
  1.3.4 งำนกู้ภัย 
  1.3.5 งำนสนับสนุนและบริกำร 
  1.3.6 งำนอ ำนวยกำร 
 1.4 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.4.1 งำนควบคุม 
  1.4.2 งำนวำงแผนสำธำรณสุข 
  1.4.3 งำนควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
  1.4.4 งำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  ประกอบด้วย 
  - หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)   จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นักทรัพยำกรบุคคล (ชก.)     จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก.)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปก.)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.)     จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง./ชง.)  จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 2 อัตรำ            
  - พนักงำนขับรถยนต์      จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 3 อัตรำ 
  - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ    จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 2 อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ภำรโรง       จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ยำม        จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - คนงำน       จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 3 อัตรำ 
  - คนงำนประจ ำรถขยะ      จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 3 อัตรำ 
  - พนักงำนดับเพลิง      จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 2 อัตรำ 
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2. กองคลัง 
 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน  
กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินอื่นๆ  งำนเกี่ยวกับ กำรจัดท ำ
งบประมำณ ฐำนะทำงกำรเงิน และกำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และ
รำยจ่ำยอื่นๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน ประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงฝ่ำย/งำนในกองคลัง และมีบุคลำกร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
  2.1.1 งำนกำรเงิน 
  2.1.2 งำนบัญชี 
  2.1.3 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 2.2 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  2.2.1 งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภำษี 
  2.2.2 งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
  2.2.3 งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
  2.2.4 งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
  2.2.5 งำนพัฒนำรำยได้ 
  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ชง.)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง.)      จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง)      จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี    จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ      จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 

 

3. กองชา่ง 
 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรมกำรจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำง กำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบ 
กฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำ รุง งำนแผนงำน              
ด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวบประวัติติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล กำรควบคุมกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ำมันเช้ือเพลิง และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงฝ่ำย/งำนในกองช่ำง และมีบุคลำกร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
  3.1.1 งำนก่อสร้ำง 
  3.1.2 งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
  3.1.3 งำนผังเมือง 
  
 



29 
 
 3.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
  3.2.1 งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
  3.2.2 งำนระบำยน้ ำ 
  3.2.3 งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นำยช่ำงโยธำ (ปง.)      จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - เจ้ำพนักงำนกำรประปำ (ปง./ชง.)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ      จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - คนงำน       จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 4 อัตรำ 
 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อันได้แก่       
กำรจัดกำรศึกษำก่อนปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำระกับประถมศึกษำ งำนบริหำรจัดกำร     
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรเตรียมพร้อมกำรรับถ่ำยโอนจัดกำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร กำรจัดกิจกรรม
พัฒนำเด็กและเยำวชน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำอำชีพเยำวชน กำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแก่
สังกัดต่ำงๆ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับ
มอบหมำย  มอบหมำย โดยมีโครงสร้ำงฝ่ำย/งำนในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และมีบุคลำกรปฏิบัติงำน 
ดังนี้ 
 4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
  4.1.1 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
  4.1.2 งำนวิจัยและพัฒนำหลักสูตร 
  4.1.3 งำนกำรแผนกำรศึกษำ 
  4.1.4 งำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  4.1.5 งำนพัฒนำเด็กและเยำวชน 
 4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.2.1 งำนประเพณี ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
  4.2.2 งำนกีฬำและนันทนำกำร 
  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรกำรศึกษำ ระดับต้น)  จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นักวิชำกำรศึกษำ (ชก.)      จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - ครู อันดับ ค.ศ.1      จ ำนวน 1  อัตรำ 
  (*ได้รับจัดสรรจำกกรมส่งเสริมฯ 1 อัตรำ) 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
  - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)      จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 3 อัตรำ 
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5. กองสวัสดิการสังคม 
 มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม เกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและเยำวชน กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบชุมชน กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน ส่งเสริมงำน
ประเพณี กิจกรรมทำงศำสนำ งำนห้องสมุด งำนสวนสำธำรณะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำน
สวัสดิกำรสังคม รวมท้ังงำนกำรส่งเสริมอำชีพ กำรเกษตร กำรพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร และ
ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้ำงฝ่ำย/งำนในกองสวัสดิกำรสังคม และมีบุคลำกรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 5.1 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาสังคมสงเคราะห์ 
  5.1.1 งำนบริหำรสวัสดิกำร 
  5.1.2 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
  5.1.3 งำนสังคมสงเครำะห์ 
 5.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  5.2.1 งำนส ำรวจ และจัดต้ังกลุ่มอำชีพ 
  5.2.2 งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - นักพัฒนำชุมชน (ปก.)       จ ำนวน 1  อัตรำ 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
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 จำกข้อมูลข้ำงต้น เห็นว่ำ ต ำแหน่งท่ีใช้ในกำรก ำหนดและจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
ท่ีมีในปัจจุบัน ใช้ภำรกิจงำนท่ีมีเป็นตัวก ำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลำ 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2564 – 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
และสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ ดังนี้ 
   กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566                                    

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
- ปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดบัต้น ) 

1 1 1 1 - - -  

- รองปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดบัต้น) 

1 1 1 1  - - - ว่ำงเดิม/รอ สถ.สอบคัดเลือก 

ส านักงานปลัด         
- หัวหน้ำส ำนักปลดั  
( นักบริหำรงำนทั่วไป ระดบัต้น) 

1 1 1 1 - - -  

- นักเครำะห์นโยบำยและแผน  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
- นักทรัพยำกรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

- นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั (ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 

- เจ้ำพนักงำนธุรกำร  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
- ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนประชำสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
- ภำรโรง 1 1 1 1 - - -  
- ยำม 1 1 1 1 - - -  
- คนงำน 1 1 1 1 - - -  
- คนงำน 1 1 1 1 - - -  
- คนงำน 1 1 1 1 - - -  
- คนงำนประจ ำรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
- คนงำนประจ ำรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
- คนงำนประจ ำรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
- พนักงำนดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง         
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

-  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
-  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง.) 1 1 1 1 - - -  
-  เจ้ำพนักงำนพัสด ุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนกำรเงินและบญัช ี 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนจดัเก็บรำยได ้ 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง         
-  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม/รอ สถ.สอบคัดเลือก 

-  นำยช่ำงโยธำ  (ปง.) 1 1 1 1 - - -  

- เจ้ำพนักงำนกำรประปำ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกจิ         

- ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 

- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

- คนงำน 1 1 1 1 - - -  

- คนงำน 1 1 1 1 - - -  

- คนงำน 1 1 1 1 - - -  

- คนงำน 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

- ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ  
(นักบริหำรกำรศึกษำ ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม/รอ สถ.สอบคัดเลือก 

- นักวิชำกำรศึกษำ (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
- ครู อันดับ คศ.1 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  

กองสวสัดิการสังคม         
- ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสงัคม  1 1 1 1 - - -  
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสงัคม ระดับต้น)         
- นักพัฒนำชุมชน (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
- ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนพฒันำชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวม 53 53 53 53 - - -  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.ตำรำง Excel ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น หน้ำ 33 - 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      10.แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

      โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รองปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
 

(นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น) (0) 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลงั ระดับต้น) (1) 

ส านักงานปลัด  
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (0)  

    1.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
    1.2 ฝ่ำยกฎหมำยและคดี 
    1.3 ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    1.4 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     
 

1. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
2. ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
     

1. ฝ่ำยก่อสร้ำง 
2. ฝ่ำยประสำนสำธำรณูปโภค 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (0)  

1. ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
2. ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) (1) 

1. ฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำสังคมสงเครำะห ์
2. ฝ่ำยส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
     

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

(นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น) (1) 
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      กรอบโครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      - นักทรัพยำกรบุคคล (ชก.) (1)                    - เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) (0)        - นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปก.) (1)  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1) 
      - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก.) (1)            - คนงำน (1)                                            - เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง./ชง.) (0)      - พนักงำนขับรถยนต์ (1) 
      - ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (1)             - พนักงำนขับรถยนต์ (1)    - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (1) 
      - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)              - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (1)   - คนงำนประจ ำรถขยะ (1) 
      - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ (1)             - พนักงำนดับเพลิง (1)     - คนงำนประจ ำรถขยะ (1) 
      - พนักงำนขับรถยนต์ (1)               - พนักงำนดับเพลิง (1)     - คนงำนประจ ำรถขยะ (1) 
      - คนงำน (1) 
      - คนงำน (1) 
      - ภำรโรง (1) 
      - ยำม (1) 

    
                     

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
จ ำนวน 1 1 2 - - 9 10 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 
ฝ่ำยกฎหมำยและคดี 

 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 
ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 
ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. งำนบริหำรทั่วไป 
2. งำนนโยบำยและแผน 
3. งำนงบประมำณ 
4. งำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
5. งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
6. งำนบริหำรงำนบุคคล 
 

1. งำนกิจกำรสภำ 
2. งำนกฎหมำยและคดี 
3. งำนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
4. งำนระเบียบข้อบังคับกำรประชุม  

1. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
2. งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3. งำนช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
4. งำนกู้ภัย 
5. งำนสนับสนุนและบริกำร 
6. งำนอ ำนวยกำร 
 

1. งำนควบคุมโรค 
2. งำนวำงแผนสำธำรณสุข 
3. งำนให้บริกำรสำธำรณสุข 
4. งำนควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
5. งำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
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     กรอบโครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
    
 

         - เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ชง.) (1)                 
              - เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.) (0)        - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง.) (1)  
            - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (1)            - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (1)   
            - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (1)                 
                     
          
                     

 
 

 
 
 
 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
จ ำนวน 1 - - 1 1 3 - 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลงั ระดับต้น) (1)  

 
ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี

 
ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

1. งำนกำรเงิน 
2. งำนบัญชี 
3. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

1. งำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี 
2. งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
3. งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรบั 
4. งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
5. งำนพัฒนำรำยได้ 
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        กรอบโครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

- นำยช่ำงโยธำ (ปง.) (1)         - เจ้ำพนักงำนกำรประปำ (ปง./ชง.) (0)   
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1)       - คนงำน (1)     
    - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ (0        - คนงำน (1) 
    - คนงำน (1)         - คนงำน (1)     
               
 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
จ ำนวน - - - - 1 1 4 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (0) 

 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 

 
ฝ่ำยประสำนสำธำรณูปโภค 

1. งำนก่อสร้ำง 
2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
3. งำนผังเมือง 
 

1. งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
2. งำนระบำยน้ ำ 
3. งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
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          กรอบโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

            - นักวิชำกำรศึกษำ (ชก.) (1)               
 - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (1) 
 - ครู (อันดับ คศ.1) (1) 

    - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 
 
                     

 
 
 

 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
จ ำนวน - 1 - - - 1 3 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (0) 

 
ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 

ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

1. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
2. งำนวิจัยและพัฒนำหลักสูตร 
3. งำนวำงแผนกำรศึกษำ 
4. งำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
5. งำนพัฒนำเด็กและเยำวชน 
 
 

1. งำนประเพณี ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
2. งำนกีฬำและนันทนำกำร 
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          กรอบโครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

- นักพัฒนำชุมชน (ปก.) (1)                 
    - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน (1) 
 
                    
    
 

 
 
 

 
 
 

ระดับ อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น ชก. ปก. ชง. ปง. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
จ ำนวน 1 - 1 - - 1 - 

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) (1) 

 
ฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำสังคมสงเครำะห ์

 

 
ฝ่ำยส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตร ี

 

1. งำนบริหำรสวัสดิกำร 
2. งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
3. งำนสังคมสงเครำะห ์
 
 

1. งำนส ำรวจ และจัดต้ังกลุ่มอำชีพ 
2. งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
ในสังกัด ทุกต ำแหน่งได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม      
อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดย
จัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีระยะเวลำ 3 ปี ตำมรอบของแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี กำรพัฒนำนอกจำกจะพัฒนำด้ำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของ
งำนในแต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว และด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงกำรพัฒนำตำมนโยบำยแห่งรัฐ คือ กำรพัฒนำไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก กล่ำวคือ 

1. เป็นองค์กรท่ีเปิดกว้ำงและเช่ือมโยงกัน ต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใสในกำรท ำงำนโดยบุคคลภำยนอก
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำร
ท ำงำนได้ตลอดจนเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอื่นๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและ
โอนถ่ำยภำรกิจท่ีภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทน โดยกำรจัด
ระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนในแนวระนำบในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำม
สำยกำรบังคับในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงกำรท ำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภำพและสอดรับ
ประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยต้ังค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำ 
ประชำชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดยไม่ต้องรอให้
ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลของทำงรำชกำรและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะท่ีตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 
พร้อมท้ังอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนรำชกำรเพื่อให้บริกำรต่ำงๆ สำมำรถเสร็จส้ินใน 
จุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตน
และผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกันไม่ว่ำจะติดต่อมำด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย 
หรือแอปพลิเคช่ันทำงโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท ำงำนอย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่ง
กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงฉับพลัน เพื่อสร้ำงคุณค่ำมีควำมยืดหยุ่น และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้ำสู่สภำพควำมเป็นส ำนักงำน
สมัยใหม่ รวมท้ังท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท
ของตน 

ท้ังนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ตำมแนวทำงข้ำงต้นนั้น ก ำหนดให้
ทุกต ำแหน่งได้มีโอกำสท่ีจะได้รับกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ซึ่ง วิธีกำรพัฒนำ อำจใช้
วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำหรือดูงำน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯลฯ 
ประกอบในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล เพื่อให้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชำชนและท้องถิ่น ซึ่งกำรพัฒนำแรกจะเน้นท่ีกำรพัฒนำพื้นฐำนกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำนของพนักงำนท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบัติรำชกำร เช่น 
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 - กำรบริหำรโครงกำร 
 - กำรให้บริกำร 
 - กำรวิจัย 
 - ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร  
 - กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
 - กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น 
ส่วนกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับเล็งเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ

อย่ำงยิ่ง เนื่องจำกว่ำ บุคลำกรท่ีมำด ำรงต ำแหน่งในสังกัดนั้น มีท่ีมำของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่ำงสถำนท่ี ต่ำงภำค 
ต่ำงภำษำถิ่น ดังนั้น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับ
พฤติกำรณ์ปฏิบัติรำชกำรเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงำนส่วนต ำบลทุกคนท่ีพึงมีเป็นกำรหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ
ค่ำนิยม  พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ประกอบด้วย 

 - กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 - กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 - กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน 
 - กำรบริกำรเป็นเลิศ 
 - กำรท ำงำนเป็นทีม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดเป็นส ำคัญ 

เพรำะเข้ำใจดีว่ำหำกคนในองค์ในองค์กรได้รับกำรพัฒนำแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับกำรพัฒนำตำมล ำดับท่ี
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนั้น จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 

 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 

............................................ 
  
 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันท่ี 13 ตุลำคม 2561 
โดยได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรพัฒนำประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 โดยยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐต้องมี
ขนำดท่ีเหมำะสมกับบทบำท ภำรกิจ ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำม
ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง มีควำมโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และก ำหนด
เกี่ยวกับบุคลำกรภำครัฐ ข้อ 4.5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกมี
ควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและขับเคล่ือนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ โดยภำครัฐมี
ก ำลังคนท่ีเหมำะสมท้ังปริมำณและคุณภำพ มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรในกำร
ปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท ำงำนในภำครัฐ มีระบบกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
บุคลำกรภำครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลงบริบทกำรพัฒนำ มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม กำรปรับเปล่ียน แนวคิดให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ 
สำมำรถ บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข  
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
 และก ำหนดค่ำนิยมขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท่ี 6 ประกอบด้วย 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร 
 2. กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี 
 3. กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง 
 4. กำรสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กรให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัพัฒนำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่ำวข้ำงต้นในด้ำนทรัพยำกรบุคคลและขับเคล่ือนภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยแบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 1.นโยบำยกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถขับเคล่ือน

ภำรกิจในควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
โดยก ำหนดอัตรำก ำลังคนไว้ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภำรกิจในควำมรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนรำชกำร ได้แก่ ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และกองสวัสดิกำรสังคม 
รวมมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ภำรกิจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบแต่ละต ำแหน่งท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อกำรปฏิบัติ   
ตำมเป้ำหมำยขององค์กร 

 2. นโยบำยกำรสรรหำและคัดเลือก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร

หรือบรรจุแต่งต้ังพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง รวมถึงกำรคัดเลือกบุคลำกรภำยในเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น หรือกำปรับปรุงต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงท่ัวไปเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ โดยค ำนึงถึงกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส มีกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด รวมท้ังน ำเอำ
เครื่องมือหรือเทคนิคในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรมำใช้ เพื่อช่วยให้สำมำรถสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับต ำแหน่งงำน เพื่อน ำไปสู่กำรผลักดันให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ มีกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. นโยบำยด้ำนบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ท่ีเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรผลักดันให้ภำรกิจของหน่วยงำนสำมำรถ บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้โดยมีกำรให้เงินเดือน ค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้มีนโยบำยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทุกประเภท
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดรำยบุคคล (KPls) ท่ีมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยผู้บริหำร 
ภำรกิจ ในควำมรับผิดชอบ ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลผลักดันให้บรรลุ
เป้ำหมำยในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทำงรองรับหรือบทลงโทษตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรในกรณีท่ีบุคลำกรท่ี 
ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เช่น ส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ งดเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน กำรไม่ต่อสัญญำจ้ำงส ำหรับพนักงำนจ้ำงกำรไม่จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 
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 4. นโยบำยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

เป็นอย่ำงมำก เพรำะกำรพัฒนำคนให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนนั้น ถือว่ำเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถะ เพียงพอส ำหรับภำรกิจงำนในปัจจุบันและกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
จึงวำงแผนให้มีกำรบริหำรและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อสร้ำงคุณภำพของบุคลำกรให้สำมำรถเรียนรู้ 
และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ โดยกำรด ำเนินกำรจัดสรรและต้ังงบประมำณในกำรพัฒนำ กำรฝึกอบรม กำร
พัฒนำรำยบุคคล รวมถึงพัฒนำด้ำนทักษะและสมรรถนะต่ำงๆ ประจ ำตัวบุคคล เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกร ทุกระดับ 
ท้ังหลักสูตรท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ท่ีจัดกำรอบรม 

 5. นโยบำยสวัสดิกำรและค่ำตอบแทน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ค ำนึงถึงกำรจัดสวัสดิกำรท่ีนอกเหนือจำกสวัสดิกำรพื้นฐำน

ตำมท่ีรัฐเป็นผู้ก ำหนดให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร โดยก ำหนดให้มีค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล
ท่ีปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ท่ีมีควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงในหน้ำท่ีรำชกำร 

 6. นโยบำยด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและกำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เห็นควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรมจริยธรรมและกำรสร้ำง

ควำมผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบำยท่ีส ำคัญเพรำะหำกพนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีกำร
ท ำงำนร่วมกัน สำมัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในกำรรักษำบุคลำกรให้คงอยู่กับหน่วยงำนได้ รวมท้ังสร้ำงสรรค์
ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภำพให้กับองค์กร นโยบำยในด้ำนนี้องค์กำบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้จัดสรร
งบประมำณในกำรต้ังไว้ในข้อบัญญัติประจ ำปีทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น กำรฝึกอบรม
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำฯ ผู้บริหำร พนักงำน อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่พนักงำน เป็นต้น 

 7. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบในกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เนื่องจำกท ำให้
กำรปฏิบัติงำนรวดเร็ว ทันต่อเวลำ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงไม่ปิดกั้น
บุคลำกรในกำรเรียนรู้เทคโนโลยีในกำรท ำงำน รวมท้ังส่งเสริมกำรมีนโยบำยในกำรน ำเสนองำน กำรส่งงำน กำร
รำยงำนผลงำน กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นผ่ำนระบบ Line Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงงำนของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลำ และสนับสนุนให้พนักงำนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลด้วยตัวเอง ตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภำคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ำรวจทักษะด้ำนดิจิทัลของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำพนักงำนรำยบุคคลในด้ำนดังกล่ำว 

 8. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี 

มทง 0810.6/ว548 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมพระรำชบัญญัติด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 2554 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดมีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนมิให้พนักงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้รับอันตรำย
ต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ 
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13. ประกาศคุณธรรมจรยิธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลำกรในสังกัดกระท ำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ท่ีสร้ำง
ควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกล 
  2. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และต่อ
สังคมตำมล ำดับ 
  5. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 
  ประกำศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบลหนองพลับ เพื่อให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
มีหน้ำท่ีด ำเนินไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงเมือง ไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ ำนวยควำมสะดวก
และให้บริกำรประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยยึดหลักตำมค่ำนิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 
  1. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  4. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. กำรยืนหยัดท ำในส่ิงถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
  6. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
  10. กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนำชุมชนให้
น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

  นอกเหนือจำกประกำศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ยังก ำหนด
ค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและพนักงำนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมเป็นไป 
ในแนวทำงเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐำนและมำตรฐำนเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ โดยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้ก ำหนดแนวนโยบำยก ำกับดูแลเพื่อท่ีให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติ ตำมประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยนโยบำยหลัก 4 ด้ำน พร้อมแนวทำงปฏิบัติภำยใต้กรอบนโยบำยหลัก  ดังนี้ 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมท่ีดีเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
1.2 ให้หน่วยงำนของรัฐพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรฟื้นฟู รักษำส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย

ของชุมชน 
1.3 กำรจัดให้มีส่วนร่วมในกำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสรรค์สังคมท่ีดี มีควำมสุข  

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 กำรควบคุมและเพื่อดูแลสุขภำพของประชำชน 
2.2 จัดโครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งของสภำบันครอบครัว 
 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้เพื่อให้บริกำรมีควำมสะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนำและปรับปรุงระบบข้อมูลกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ 
1.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและ

ประชำชนท่ีสนใจท่ัวไป 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นให้บริกำร ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกำรของรัฐและของส่วนรวม 
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่ำนิยมของกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและหน่วยงำนภำครัฐให้มุ่งสู่ควำม

เช่ือมั่นในหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

3. นโยบายด้านองค์กร 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
ควำมถูกต้องของรำยงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภำยใต้กำรก ำกับดูแลและควบคุมภำยในท่ีดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของ อบต. 

1.2 ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับตระหนักถึงควำมเส่ียงต่อกำรด ำเนินงำนท่ีผิดต่อธรรมำภิบำล 
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1.3 จัดให้มีกำรอบรมให้มีควำมรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
1.4 ก ำหนดให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้ดูแลควำมเส่ียงต่อกำรด ำเนินงำนท่ีไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
 

นโยบายหลัก 
2. สร้ำงระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่

ข้ำรำชกำรทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงำนงำนมุ่งเน้นกำรพฒันำตนเองตลอดเวลำ 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) ท่ีมีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและ
ครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2.2 จัดท ำแนวทำงส่งเสริมกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิด
กำรปฏิบัติในวงกว้ำง 

2.3 พัฒนำระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้
เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนในกำรเข้ำถึงข้อมูลและรับทรำบโดยท่ัวกัน 

 

นโยบายหลัก 
3. วำงระบบประชำสัมพันธ์ให้ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ประชำชนได้รับทรำบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต.ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบำย กิจกรรม และผลกำรด ำเนินงำนของ อบต.อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

4. นโยบายด้านผู้ปฏบิัติงำน 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ำกิจกรรมเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
1.2 จัดท ำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 
 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้ำคิดกล้ำแสดงออก และ 

ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีดี เพื่อเสริมสร้ำงให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
2.3 กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่ำย (Networking) 
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นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคล่ือนภำรกิจของรัฐ ได้ตระหนัก
และให้ควำมส ำคัญยิ่งท่ีจะสนองเจตนำรมณ์ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับจึงประกำศจะมุ่งมั่นในอันท่ีจะปฏิบัติภำรกิจหน้ำท่ีส่ง เสริมและพัฒนำ
ต ำบลท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริกำร 
ด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมอยู่ดีกินดี และสร้ำงควำมไว้วำงใจของประชำชน โดยมีหลักกำรส ำคัญท่ี
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกคนจะต้องยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำง
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร และประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมส ำคัญในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรอบรู้ ท่ีเหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำม
เพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ 
 2. ยึดมั่นในค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และมำตรฐำนทำงคุณธรรม และจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
พนักงำน และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เพื่อกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำท่ีให้มีประสิทธิภำพ 
และรักษำมำตรฐำนแห่งควำมดีงำม 
 3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ คือ 
“เรำจะพัฒนำต ำบลสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพ รำยได้ และคุณภำพชีวิตพื้นฐำนของประชำชน ปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคำรพและเช่ือมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


