
 

                              แผนอัตราก าลัง  3  ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ.  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
******************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ก.จังหวัด) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
กลาง) ก าหนด      
   คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/1.2 วัตถุประสงค์... 
 
 



 
2  วัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ที่
จะต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนให้การ
ก าหนดต าแหน่ง การจัดต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และโครงสร้าง มีความสอดคล้อง ตรงตามระบบ
บริหารงานบุคคลตามระบบจ าแนกต าแหน่ง    

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

๒.๖  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๗ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

3/1.3 กรอบแนวคิด... 

 
 
 



 

3  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเป็นประธาน เห็นสมควรให้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

.3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ  
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   ปริมาณงานและคุณภาพของงาน   ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปเป็นระบบแท่ง และให้ตรงตามมาตรฐานเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง  และให้จัดต าแหน่ง สาย
งาน ระดับต าแหน่ง และโครงสร้างต าแหน่งตามระบบจ าแนกต าแหน่ง    
  3.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  ๓.๕ ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๓.๘ ให้ใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน

อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและความปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบล
หนองปลิง   เป็นต าบลขนาดกลาง  มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่า 

 
4/ในอนาคต... 

 
 
 



 
ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  การศึกษาเด่น  เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ชุมชนน่าอยู่  ควบคู่เศรษฐกิจดี” 
 พันธกิจ (Mission)   
๑.  จัดหาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
๓.  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔.  ส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน 
๖.  ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)   
๑.  ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง

ทั่วถึง 
๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเป็นระบบ   

และยั่งยืน 
๕.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต. หนองปลิง ประกอบด้วย ๕  ยุทธศาสตร์

และ  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑.๑  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ๑.2  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการ 

ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑  การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    

๒.๒  การพัฒนาจัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ผักผ่อน หย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 

2.3 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 

5/ยุทธศาสตร์ที่3... 
 
 
 



 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  ๓.๒  การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๓.๓  การพัฒนาการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี 
เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน 

          ๓.๔  การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว  
  3.5 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 

3.6 การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ
องค์กร  เอกชน 

ยุทศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 
  แนวทางการพัฒนา 

๕.๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.๒. การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
๕.๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๕.5  การพัฒนาการบริการประชาชน 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และ
โอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นการประเมินถึงโอกาสและภัย
คุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- มีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น ยางพารา อ้อย ข้าว ปศุสัตว์ 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณ์ 
- ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง อย่างเป็นรูปธรรม  
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจ านวนผู้ประกอบการมากรายไม่ผูกขาด 

6/องค์การบริหาร… 
 
 



 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจัดท าโครงการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
- มีแหล่งน้ าไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และขาดการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
- ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร 
- เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสูง  แต่ราคาผลผลิตมี

ราคาต่ า 
โอกาส (Opportunity = O) 
- รัฐบาลให้ความส าคัญการขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- รัฐบาลก าชับให้กระทรวง ทบวง กรม น าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

กรอบ แนวทางในการด าเนินงานและถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม 
อุปสรรค (Threat = T) 
- ราคาสินค้าทางการเกษตรผันผวนไม่มีความแน่นอน 
- ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

ผลผลิตทางการเกษตร  
- กระแสทุนนิยมครอบง า สร้างค่านิยมทางด้านวัตถุมากเกินไป 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการ 

ท่องเที่ยว 
จุดแข็ง (Strength = S) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการจัดท าโครงการอบรมฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกป ี
- มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล ท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต าบล 

และอ าเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจ านวนผู้ประกอบการมากรายไม่ผูกขาด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน 
- การขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจ านวนประชากร 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
- การรวมกลุ่มของเกษตรกรไม่มีความเป็นรูปธรรม ขาดความต่อเนื่องในการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่ม 
- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
- พ้ืนที่ต าบลหนองปลิง และอ าเภอนิคมน้ าอูน ไม่มีถนนสายหลัก สายส าคัญ ท าให้การ

สัญจรไปมาของคนต่างถ่ินมีไม่มาก 
7/ไม่มีสถานที่... 

 
 
 



 
- ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาชม 
- ประชาชนมีรายได้ต่ า แต่ค่าครองชีพสูง ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- การเคลื่อนย้ายแรงงานของวัยท างานสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมืองใหญ่ 
โอกาส (Opportunity = O) 
- รัฐบาลให้ความส าคัญการขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- รัฐบาลก าหนดโครงการให้ธนาคารของรัฐปล่อยเงินกู้แก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- การรวมตัวของกลุ่มประเทศเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
- รัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
อุปสรรค (Threat = T) 
- การเปลี่ยนแปลงของการเมือง การปกครองส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุน 
- การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆหน่วยงานที่ต้องประสานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการ ผู้

ประกอบกิจการขาดทุน เลิกกิจการ 
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อน การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย 
- ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน ราคาตกต่ า แต่ราคาต้นทุนในการ

ผลิตมีราคาสูง 
- ปัญหาคนว่างงานมีอัตราที่เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
- มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ 
- ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
-    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข การดูแล 

สุขภาพ การศึกษา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ยากจน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงด าเนินงานตามโครงการประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น รดน้ าผู้สูงอายุ ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา เป็นต้น 

- มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
- ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ด าเนินการน้อย ขาดความสนใจที่จะร่วมกิจกรรม 
- ผู้น าระดับหมู่บ้านไม่ให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
 

8/วัยท างาน... 
 
 
 



 
- วัยท างานเดินทางไปท างานยังตัวเมืองที่มีความเจริญทางวัตถุ ปล่อยให้ผู้สูงอายุเลี้ยงดู

เด็กเพียงล าพัง ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว ยาเสพติดตามมา  
โอกาส (Opportunity = O) 
- การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 

ก าหนดไว้ในแผนแม่บท 
- รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อาหารกลางวัน และอาหาร

เสริมนม 
อุปสรรค (Threat = T) 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- ปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน 
- การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ไปในทางที่ผิด  
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้ามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและ

วิถชีีวิตของประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ขาดการดูแลจากครอบครัว 
- คุณภาพการศึกษาของนักเรียนระหว่างชนบทและในเมืองมีความแตกต่างกัน 

 ยุทศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยั่งยืน 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีบุคลากรด้านสาธารณสุข รับผิดชอบงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
- การใช้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ยังปฏิบัติตนตามวิถีแนวทางดั้งเดิม ตามวิถีชนบท 

อย่างเรียบง่าย  
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งอยู่ ณ พ้ืนที่ต าบลหนองปลิง เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข

อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานีต ารวจภูธร โรงเรียนประจ าอ าเภอ 
- การสัญจรไปมาของคนต่างถ่ินมีไม่มาก ไม่หนาแน่น 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
- การขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจ านวนประชากรในพื้นที่ 
- ประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การประกอบอาชีพ ของเกษตรกรหวั งผลทางการค้ า  ม ากกว่ าการรั กษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ยาฆ่าหญ้า สารเคมี 
- จ านวนความต้องการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน มีมากกว่าจ านวน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 
โอกาส (Opportunity = O) 
- มีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ระเบียบ กฎหมายมาบังคับใช้ที่มีความเป็นปัจจุบัน

และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- รัฐบาลก าหนดให้ปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
9/มีการผสานงาน... 

 
 
 
 



 
- มีการผสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่ 
- เป็นทางการ ระหว่างโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
อุปสรรค (Threat = T) 
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของ

ประชาชนให้เปลี่ยนไปจากเดิม 
- แนวความคิดที่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ใช่

หน้าที่ของตนเองที่จะต้องท า  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- ถนนสายหลักภายในชุมชนด าเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครอบคลุม

ทุกชุมชน 
- ผู้บริหาร สมาชิกสภาให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสู่

ชุมชน 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีความรู้ความช านาญ  มี

ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความชัดเจน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
- มีระบบคลองส่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลหนองปลิง 
- ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร 
- ประชาชนในพ้ืนที่มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
- งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีไม่เพียงพอกับความต้องการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของคนในชุมชน 
- ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการขนาดใหญ่ได้ 
โอกาส (Opportunity = O) 
- ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในระดับจังหวัด กรม กระทรวง 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับทางชุมชน หมู่บ้านด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรค (Threat = T) 
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของส่วนราชการอ่ืนที่ครอบครองอยู่แล้ว การด าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานมีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ด าเนินการ 
- ปริมาณน้ าใต้ดินส าหรับผลิตน้ าประปาบริการประชาชนมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

ใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 
 
 

10/การวิเคราะห.์.. 
 
 
 



 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรได้ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิงได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1. อ านาจหน้าที่โครงสร้างและการแบ่งงาน 

  การแบ่งงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 1 ส านัก ๒ กอง แต่ละส่วนแบ่งเป็นงานพร้อมมี
ภารกิจ ที่รับผิดชอบชัดเจนตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ทุกส่วนงานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ภายใต้การควบคุมตรวจการตามล าดับขั้นจากหัวหน้าส่วน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของงานได้  

  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน มีการแบ่งมอบอ านาจตามภาระหน้าที่ เป็นการกระจาย
อ านาจจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง มอบการตัดสินใจภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมี
แนวทางเป็นไปภายใต้กฎหมาย เป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดการ สามารถติดตามประเมินผลได้ 
  2. ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการ 
   ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ตามศักยภาพของตนเอง ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ในรูปการจัดท า
เป็นโครงการ/กิจกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาฯ และ
การจัดท าแผนชุมชนในทุกปี 
   ระบบงานมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากงานแต่ละงานมีคู่มือและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีต าแหน่งที่เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือ
งานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ เมื่อบุคลากรงานใดงานหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ 

3. การบริหารงานบุคคล 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างชัดเจน ท าให้การบริหารบุคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อน
ระดับ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับปรุงอัตรา/ต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ให้ตรงกับแผนอัตราก าลัง โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งหน้าที่ ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง และเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ โดยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาเพ่ิมเติม 
  จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 
    เงินรายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (ภาระหน้าที่
ที่จะต้องท าต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณรายรับในแต่ละปี) แหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จาก
กิจการหรือทรัพย์สินน้อยมาก การจัดเก็บภาษีอากรในแต่ละปีมีเงินรายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน 
 

11/ภาษีป้าย... 
 
 
 



 
ภาษีป้าย และรายได้อ่ืนน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการที่จะพัฒนา (หลังหักรายจ่ายประจ า) ท าให้มีปัญหาด้านต่างๆ ตามมาอีกมาก เช่น การจัดหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น การขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  

 2. ด้านการบริหารและการวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่มาจาก

กระบวน การจัดท าแผนพัฒนา อบต. มีจ านวนมากกว่างบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

    3. การบริหารงานบุคคล 
บุคลากร รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท าให้เกิดความล่าช้าและการท างานซ้ าซ้อน 

  4. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร 
  เครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มีไม่เพียงพอ ส าหรับที่มีใช้งานปัจจุบันทั้ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพต่ า ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก และมีจ านวนไม่เพียงพอกับความจ าเป็น ต้องใช้
งาน ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาวทั้งในด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Hardware and Software) และด้านเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
  โอกาส (Threat = T)  
                      องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และก าลังคน ได้ตามศักยภาพ และภายใต้กฎหมายที่ก าหนดนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและ  
สนับสนุนในการพัฒนาต าบลให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจใน
ความต้องการของประชาชนในต าบลเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน
เมื่อประชาชนประสบภัยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ความสามัคคีของประชาชนในต าบลเอ้ือให้มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานพัฒนาต าบล การบริหารจัดการและพัฒนาต าบลเป็นไปตามกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น  ทั้งในด้านภาษาถิ่น ศาสนา และชุมชนญาติพ่ีน้อง ที่มีความเป็นกันเองและกลมเกลียวกัน
ภายในกลุ่ม  

 อุปสรรค (Threat = T) 
   1. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
   ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ท าให้
เด็กและเยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจ าวันที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสังคมตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ -การไม่ศึกษาต่อ ท าให้ภาค
ราชการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้เสียโอกาสที่จะเอางบประมาณ
ส่วนนี้ไปพัฒนาพ้ืนที่ด้านอ่ืน ๆ  
 

12/งบประมาณ... 
 
 
 



 
2. งบประมาณจัดสรรและงบอุดหนุน 

   รัฐบาลมีแนวโน้มลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาน้อยลง  

3. นโยบายรัฐบาล 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ท าให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ นโยบาย

เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ท าให้การพัฒนาในบางด้านไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางฉบับไม่มีความความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสม 

ไม่สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ิมข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

4  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  
เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีความ

ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้  
 

๑. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑) การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน/ต าบลไม่สะดวก 
๑.๒) ไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น 
๑.๓) ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอและทั่วถึง 

๒. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
๒.๑) การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
๒.๒) ปัญหาการขาดความรู้และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๒.๓) ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ  ขาดความรู้ในการบริหารงานในกลุ่มอาชีพ 
๒.๔) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
๒.๕) ขาดตลาดจ าหน่ายผลผลิต 

๓. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
๓.๑) ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร  ด้านสาธารณสุข และอนามัย 
๓.๒) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๓.๓) ปัญหาการให้บริการสุขภาพของ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง 
๓.๔) ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรค  
       ระบาดต่าง ๆ 
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๔. ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

๔.๑) การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
๔.๒) ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

 

๕. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑) ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
๕.๒) การขาดโอกาสในการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ 

       ๕.๓) ขาดการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
 

๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1) ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ขาดการปลูกทดแทน ขาดความตระหนักในการ  
      อนุรักษ์ป่าไม ้
6.2) การปล่อยน้ าเสียจากหมู่บ้านชุมชน ปัญหาทิ้งขยะท าให้เกิดมลพิษ 
6.3) แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย  หนอง  คลองตื้นเขิน  ท าให้การกักเก็บน้ าได้น้อย   
      และระบายน้ าไม่สะดวกท าให้มีน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 
 

๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1) บุคลากรยังขาดความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้การบริการ 
       ประชาชนล่าช้า 

       7.2) บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
                 7.3) งบประมาณท่ีมใีนการบริหารไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีตามอ านาจหน้าที่ 
 

ความต้องการของประชาชน 
 

1) ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑) ขุดลอกคลอง สร้างถนนลาดยาง  ถนน คสล.  ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร วาง    
       ท่อระบายน้ า 
๑.๒) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน ทั่วถึง โดยเฉพาะไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๑.๓) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง 
๑.๔) ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับจ านวนครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น 
๑.๕) สร้างสะพาน  คสล. 

 

2) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
๒.๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
๒.๒) ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๒.๓) สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
๒.๔) ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกปัจจุบันจัดหาตลาด 
       จ าหน่ายผลผลิต 
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3) ความต้องการด้านสาธารณสขุและอนามัย 

๓.๑) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
๓.๒) ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
๓.๓) ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
๓.๔) ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

 

4) ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
๔.๑) ให้มีการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงที่มีอยู่ เพื่อการกักเก็บน้ า การระบายน้ า 
๔.๒) ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 

5) ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูลข่างสาร ห้องสมุดชุมชน 
๕.๒) ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ จัดและให้บริการ    
      ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับความ  
      เปลี่ยนแปลงของโลก 
๕.๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
๕.๔) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

6) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑) รณรงค์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน การ       
      อนุรักษ์ป่าชุมชน   
๖.๒) จัดฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ        
      สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ 
๖.๓) ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและการทิ้ง การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

 

7) ความต้องการด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.๑) จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี                  
       กลุ่มอาสาอืน่ ๆ 
๗.๒) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๗.๓  อบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และกระตุ้นให้เกิด 
       ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง 
       รวดเร็ว 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน เกิดความตระหนัก 
 

15/ร่วมกันแก้ไข... 
 
 
 



 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยัง
ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ส่วนในด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength = S) 
     ๑. การได้การสนับสนุนจากผู้น าชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล และ 
    ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่เศรษฐกิจระดับอ าเภอ 

  ๓. มีบุคลากรในหน่วยงานเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และภารกิจถ่ายโอน 
  ๔. มีงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕. มีถนนสายหลัก/เส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมโยงกับอ าเภอข้างเคียง 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
๑. ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มมากข้ึน เนื่องจากมีประชากร   
    เพ่ิมข้ึนเป็นชุมชนเหนาแน่นมากขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาต่างตามมาด้วย 

  ๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทั้งต าบล 
  ๓. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับการบริการสาธารณะ 

๔. พ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่มีหน่วยงานของรัฐครอบครอง การบริการสาธารณะไม่มีความ 
    คล่องตัว 

       ๕. การรวมกลุ่มของอาชีพมีเฉพาะโครงสร้างแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การ 
    รวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
๖. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติต้องได้รับการพัฒนา 
โอกาส  (Opportunity=O) 

  ๑. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
  ๒. ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
  ๓. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เบี้ย 
   ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 
 
 
 

16/อุปสรรค... 
 
 
 



 
อุปสรรค (Threat=T) 

       ๑. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
๒. การกระจายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานขาด 
    การประสานและความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 

  ๓. การเมืองการปกครองระดับชาติไม่มีเสถียรภาพ สร้างความแตกแยกระหว่างประชาชน 
                        อย่างชัดเจน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
     (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
     (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16  (2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
     (มาตรา16 (5)) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
(๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา 67(4)) 
(๒)  การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   

 (มาตรา 68(8)) 
 
 

17/(3) การผังเมือง... 
 
 
 



 
(๓)  การผังเมือง(มาตรา 68(13)) 
(๔)  จัดให้มีที่จอดรถ(มาตรา 16(3)) 
(๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา16(17) 
(๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6)) 
(๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(๔)  ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(๕)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
       ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      (๑)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

(๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
(๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น      
     (มาตรา 67(8)) 
(๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

 (มาตรา 17(18)) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่น  

(มาตรา 45(3)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
 
 
 

18/(3) ส่งเสริม... 
 

 
 



 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
(๔)  การประสาน  และให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(มาตรา 17(3)) 
(๕)  การสร้าง  และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า   ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ

แก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
หมายเหตุ :  มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๓๗ แก้ไข 
               เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552    
               มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
  ตามที่ได้วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ในข้อ ๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็น
ว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการมีดังนี้ 
  ภารกจิหลัก 
  1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 

6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 

  ภารกิจรอง 
  1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 

19/7.สรุปปัญหา... 
 

  



 

7.   สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังคน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ 
ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น 
จ านวน  32 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๕ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  4  อัตรา รวม
ก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 41 อัตรา แตเ่นื่องจากที่ผ่านมาการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตของส านักปลัด และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น   เพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้มีความ
สอดคล้องภารกิจและอ านาจหน้าที่ ภายใต้กรอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 
ของงบประมาณรายจ่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  จึงได้ก าหนดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งให้ความ
สอดคล้องภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซึ่งได้ปรากฏตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖4 – ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

8.1 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ (๒๕๖4 – ๒๕๖6)    
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด อบต. 
      -  งานบริหารทั่วไป 
      -  งานนโยบายและแผน 
      -  งานกฎหมายและคดี  
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
      -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ   
         วัฒนธรรมการศึกษา 

๒. กองคลัง 
      -  งานการเงิน 
      -  งานบัญช ี
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓. กองช่าง 
      -  งานก่อสร้าง 
      -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานประสานสาธารณูปโภค   
      -  งานผังเมือง  

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน 
       
 

 

1.  ส านักปลัด  อบต. 
      -  งานบริหารทั่วไป 
      -  งานนโยบายและแผน 
      -  งานกฎหมายและคดี  
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
      -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ   
         วัฒนธรรมการศึกษา 

๒. กองคลัง 
      -  งานการเงิน 
      -  งานบัญช ี
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓. กองช่าง 
      -  งานก่อสร้าง 
      -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานประสานสาธารณูปโภค   
      -  งานผังเมือง   

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 

 

 
8.2   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
และเพ่ือให้การบริหารงานของ 

21/องค์การบริหาร ... 
 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี 25๖4 – 2566 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

25๖4 25๖5 2566 25๖4 25๖5 2566  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบั กลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบั ตน้) 
 

ส านักปลัด อบต.(01) 
หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  ตน้) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชุม (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง..)   
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง..) 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ปง./ชง..) 
ครู   
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับรถยนต ์  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 
             

                            พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานประจ ารถขยะ 
นักการภารโรง  
 

1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
 
 
1 
1 
 
 
 

2 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
 
 
1 
1 
 
 
 

2 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
 
 

๑ 
1 
 
 
 

2 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
 
 

๑ 
1 
 
 
 

2 
1 

- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
 

 

- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 

 
 

- 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
อุดหนุนจากรัฐ 
 
 
 
 

อุดหนุนจากรัฐ 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

25๖4 25๖5 2566 25๖4 25๖5 2566  

 
กองคลัง (04) 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ต้น)   
นักวิชาการเงินและบญัช ี(ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(ปง./ชง.) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
 

กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดบั ต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
 
 
           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (12) 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
(ปก./ชก.) 

 
 
1 
 
0 
1 
1 
1 
0 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
0 
0 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

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

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
ว่างเดิม 
 
 
 
ว่างเดิม 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ว่างเดิม 
ว่างเดิม 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 27  31 31 31 - - -  
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แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ประเภทสามัญ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป    
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี    
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
    วัฒนธรรม 
 

 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมือง 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 

   
   
 
 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

                 กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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     โครงสร้างส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  (01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น 
 

อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ครู พนักงานจ้าง รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง./ชง. อส. ครู ครู ผช. ตามภารกิจ ทั่วไป  
อัตราท้ังหมด 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 3 0 3 0 2 3 18 
มีคนครอง 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 3 0 3 0 2 3 18 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น   

  

งานบริหารทั่วไป 
๑. นักบริหารงานทั่วไป 
   ระดับ ต้น (1) 
๒ .นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 
(1) 

  ๓. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
(1) 
4. พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) (1) 

  5. นักการภารโรง (ทั่วไป) (1)              
 
 

        

งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ชก.)  (1) 
 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑ .นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1) 
๒. ครู (3) 
3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (1) 
 

งานกฎหมายและคดี 
นักบริหารงานทั่วไป 
   ระดับ ต้น (1) 
 

งานสวัสดิการสังคม 
    นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1) 
   
 

 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1.  จพง.ป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย (ชง.)   (1) 
2. เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ปง/ชง.)  
  

 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข     
      (ชง.)  (1) 
 2. คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) (2) 
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โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                          
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น 
 

อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง./ชง. อส. ตามภารกิจ ทั่วไป  
อัตราท้ังหมด 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 7 
มีคนครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 5 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  ๑. เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1) 
  ๒. ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
                            

             ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  (1) 

งานการเงิน 
๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ปง/ชง.) (1) (ว่าง) 
๒.เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 
             

 
  

งานบัญชี 
 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)   
(1) (ว่าง)  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง.) (1) 
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โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  (05) 
 

 
 
 
 
              
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น 
 

อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง./ชง. อส. ตามภารกิจ ทั่วไป  
อัตราท้ังหมด 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 5 
มีคนครอง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานก่อสร้าง 
๑. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
๒. นายช่างโยธา   (ชง.) (1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)   
(ว่าง)  
      

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 ๑.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
 ๒.นายช่างโยธา   (ชง.) (1) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
๑.นายช่างโยธา (ชง.) (1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) (ว่าง)   
3. พนักงานผลิตน้ าประปา (ทั่วไป) (1)      
 
 

งานผังเมือง 
๑.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)   
๒.นายช่างโยธา   (ชง.) (1) 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนั้น นอกจากจะต้องพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนา
ไปสู่ Thailand ๔.๐ ดังนั้น การก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  
  ๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือ
ภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
  ๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว 
  ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ เพ่ือสร้างคุณค่าและความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง
ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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