
  

                       

 

แผนอัตรากําลัง  3  ป� 
  

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
อําเภอนิคมนํ้าอูน  จังหวัดสกลนคร 
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คํานํา 
 
  ตามประกาศคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ก.ถ.) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได�กําหนด
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ไปเป1นระบบแท�ง (Broadband) 
และได�กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับอัตราตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�งพนักงานส�วนท�องถ่ินในระบบ
จําแนกตําแหน�ง  และให�จัดตําแหน�ง สายงาน ระดับตําแหน�ง และโครงสร�างตําแหน�งตามระบบจําแนก
ตําแหน�ง นั้น  
 
  ดังนั้น เพ่ือให�การจัดหาบุคลากรเป1นไปตามภารกิจหน�าท่ี ให�มีความสอดคล�องกับภาระ
ค�าใช�จ�ายด�านงบประมาณเก่ียวกับการบริหารบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับ ข�อ ๕  แห�งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�งพนักงานส�วนตําบล และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล ลงวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  เรื่อง  การประกาศกําหนด
หลักเกณฑBการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส�วนตําบลขององคBการบริหารส�วนตําบล  คณะทํางานจัดทํา
แผนอัตรากําลังพนักงานส�วนตําบลขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จึงได�ทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปF 
ปFงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน เพ่ือเป1นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช�
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคBการบริหารส�วนตําบลให�เหมาะสม สอดคล�องตรงตามประกาศ
คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ก.ถ.) ดังกล�าวข�างต�น  และท่ีสําคัญ เพ่ือใช�ประกอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบล เพ่ือให�การบริหารงานขององคBการบริหาร
ส�วนตําบลเกิดประโยชนBต�อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจตามอํานาจหน�าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความ
คุ�มค�า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป1น  การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป1นอย�างดี 
 
 
       องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน/า 
1.  หลักการและเหตุผล         1  
2.  วัตถุประสงคB          2 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปF     3 
4.  สภาพปPญหาความต�องการของประชาชนในเขตองคBการบริหารส�วนตําบล   ๑๒  
5.  ภารกิจอํานาจหน�าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบล     ๑๔ 
6.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง        ๑๗ 
7.  สรุปปPญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการ    ๑๘ 
8.  โครงสร�างการกําหนดส�วนราชการ       1๙ 
9.  ภาระค�าใช�จ�ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนBตอบแทนอ่ืน    ๒๒  
10. แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ปF    ๒๔ 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู�ตําแหน�งและการกําหนดเลขท่ีตําแหน�งในส�วนราชการ  2๘  
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  หรือลูกจ�าง     ๓๐ 
13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล  ลูกจ�าง    ๓๑ 
 
ภาคผนวก 
 
1. คําสั่งองคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ท่ี  ๔๔๓ /25๖๐ เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3  ปF  (พ.ศ.  25๖๑ – 256๓)  ลงวันท่ี  ๙   สิงหาคม  25๖๐ 
2. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ปF  (25๖๑ – 256๓) 
3. แบบการวิเคราะหBปริมาณงานรายตําแหน�ง 
4. งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆประจําปFงบประมาณ  255๙ 
5. งบทดลองและงบเงินรายรับ-รายจ�ายประจําเดือน กรกฎาคม 25๖๐ 
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แผนอัตรากําลัง  3  ป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ.  256๓ 

องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
******************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ก.ถ.) เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได�
กําหนดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ไปเป1นระบบแท�ง และได�
กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับอัตราตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�งพนักงานส�วนท�องถ่ินในระบบจําแนก
ตําแหน�ง  และให�จัดตําแหน�ง สายงาน ระดับตําแหน�ง และโครงสร�างตําแหน�งตามระบบจําแนกตําแหน�ง   
   
  1.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน�ง กําหนดให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.
จังหวัด) กําหนดตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ว�าจะมีตําแหน�งใด ระดับใด อยู�ในส�วนราชการ
ใด จํานวนเท�าใด ให�คํานึงถึงภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ 
ของงาน  ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระค�าใช�จ�ายขององคBการบริหารส�วนตําบล ท่ีจะต�องจ�ายในด�านบุคคล โดย
ให�องคBกรปกรองส�วนท�องถ่ิน จัดทําแผนอัตรากําลังขององคBการบริหารส�วนตําบล  เพ่ือใช�ในการกําหนด
ตําแหน�ง  โดยวามเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.กลาง)  ท้ังนี้ ให�
เป1นไปตามหลักเกณฑB และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน  (ก.กลาง) 
กําหนด 
 ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๔๗  โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ�างสําหรับองคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินดังกล�าว   กําหนดเพ่ือเป1นการปรับปรุงแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ�าง ให�เกิดความเหมาะสมและให�การปฏิบัติหน�าท่ีราชการขององคBกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเกิดความคล�องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนBสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคBกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยได�กําหนดให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินนํามาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ�างมากําหนดเป1นประกาศหลักเกณฑBและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง   พร�อมท้ังให�
องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓  ปF ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี ๓ ) ลงวันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  

  ๑.๔ คณะกรรมการกลางข�าราชการ หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.กลาง) ได�มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน โดยกําหนดแนวทางให�องคBกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน   จัดทําแผนอัตรากําลังขององคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือเป1นกรอบในการกําหนด
ตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง โดยให�เสนอให�
คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยได�กําหนดให�
องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหBอํานาจหน�าท่ี 
 
 



  

/และภารกิจ ... 
 

-๒- 
 

และภารกิจขององคBการบริหารส�วนตําบล วิเคราะหBความต�องการกําลังคน วิเคราะหBการวางแผนการใช�
กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑBและเง่ือนไข   ในการกําหนดตําแหน�งข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปF 
  1.๕  จากหลักการและเหตุผลดังกล�าวองคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จึงได�จัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ปF ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค� 
  องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคBท่ี
จะต�องจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปF  ดังนี้ 
  2.1  เพ่ือให�องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง มีโครงสร�างการแบ�งงานและระบบงานท่ี
เหมาะสมไม�ซํ้าซ�อน 
  2.2 เพ่ือให�องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง มีการกําหนดตําแหน�ง การจัดอัตรากําลัง 
โครงสร�างให�เหมาะสมกับอํานาจหน�าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนให�การ
กําหนดตําแหน�ง การจัดตําแหน�ง สายงาน ระดับตําแหน�ง และโครงสร�าง มีความสอดคล�อง ตรงตามระบบ
บริหารงานบุคคลตามระบบจําแนกตําแหน�ง    

๒.๓  เพ่ือให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างประจําว�า
ถูกต�องเหมาะสมหรือไม� 

๒.๔  เพ่ือให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหน�งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน�งพนักงานจ�างว�าถูกต�อง
เหมาะสมหรือไม� 

2.5 เพ่ือเป1นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช�อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

๒.๖  เพ่ือให�องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แต�งต้ังข�าราชการ และการใช�อัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือให�การบริหารงาน ขององคBการบริหารส�วนตําบล
หนองปลิง เกิดประโยชนBต�อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจตามอํานาจหน�าท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุ�มค�า
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป1นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป1นอย�างดี 

๒.๗ เพ่ือให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการวางแผนการใช�อัตรากําลังบุคลากรให�
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได�อย�างต�อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค�าใช�จ�ายด�านการ
บริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป1นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๘ เพ่ือให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการกําหนดตําแหน�งอัตรากําลังของบุคลากรท่ี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความจําเป1นเร�งด�วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล คสช. มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

/3. ขอบเขตและแนวทาง... 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป� 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ซ่ึงมีนายก
องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงเป1นประธาน เห็นสมควรให�ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF โดยให�
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต�าง ๆ  ดังต�อไปนี้ 

3.1  วิเคราะหBภารกิจ  อํานาจหน�าท่ี  ความรับผิดชอบขององคBการบริหารส�วนตําบลหนอง
ปลิง  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล คสช. นโยบายผู�บริหาร และสภาพปPญหาขององคBการ
บริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

3.2  กําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ให�สามารถแก�ปPญหาได�อย�างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน 

3.3  กําหนดตําแหน�งในสายงานต�าง ๆ จํานวนตําแหน�ง และระดับตําแหน�งให�เหมาะสม
กับภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ   ปริมาณงานและคุณภาพของงาน   ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนท�องถ่ิน ไปเป1นระบบแท�ง และให�ตรงตามมาตรฐานเก่ียวกับอัตรา
ตําแหน�งและมาตรฐานของตําแหน�งพนักงานส�วนท�องถ่ินในระบบจําแนกตําแหน�ง  และให�จัดตําแหน�ง สาย
งาน ระดับตําแหน�ง และโครงสร�างตําแหน�งตามระบบจําแนกตําแหน�ง    
  3.๔ กําหนดความต�องการพนักงานจ�างในองคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยให�หัวหน�าส�วน
ราชการเข�ามามีส�วนร�วม เพ่ือกําหนดความจําเป1นและความต�องการในการใช�พนักงานจ�างให�ตรงกับภารกิจ
และอํานาจหน�าท่ีท่ีต�องปฏิบัติอย�างแท�จริง และต�องคํานึงถึงโครงสร�างส�วนราชการ และจํานวนข�าราชการ 
ลูกจ�างจ�างประจําในองคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินประกอบการกําหนดประเภทตําแหน�งพนักงานจ�าง 
  ๓.๕ กําหนดประเภทตําแหน�งพนักงานจ�าง จํานวนตําแหน�งให�เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หน�าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให�เหมาะสมกับโครงสร�างส�วนราชการขององคBกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

3.6  จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปF โดยภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลต�องไม�เกิน 
ร�อยละ 40  ของงบประมาณรายจ�าย 
  3.7 ให�ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างทุกคน ได�รับ
การพัฒนาความรู�ความสามารถอย�างน�อยปFละ 1 ครั้ง 

๓.๘ ให�ใช�วิสัยทัศนB พันธกิจ เปcาหมาย และยุทธศาสตรBการพัฒนามาเป1นกรอบในการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF   

วิสัยทัศน� (Vision) 
องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ได�กําหนดวิสัยทัศนB (Vision) เพ่ือเป1นสภาพการณBใน

อุดมคติซ่ึงเป1นจุดหมายและความปรารถนา คาดหวังท่ีจะให�เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข�างหน�า ตําบล
หนองปลิง   เป1นตําบลขนาดกลาง  มีประชาชนส�วนใหญ�พักอาศัยอยู�หนาแน�นและสงบสุข และคาดการณBว�า
ในอนาคตต�องเป1นชุมชนท่ีสงบสุขน�าอยู�อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล�อมดี จึงได�กําหนดวิสัยทัศนB 
คาดหวังท่ีจะให�เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

/“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ...  
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 “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  การศึกษาเด�น  เน/นอนุรักษ�วัฒนธรรมท/องถ่ิน  
ชุมชนน�าอยู�  ควบคู�เศรษฐกิจดี” 

 พันธกิจ (Mission)   
๑.  จัดหาและพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�ครอบคลุมทุกด�าน 
๒.  ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให�ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๓.  ส�งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร�อย 
๔.  ส�งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
๕.  ส�งเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสร�างรายได�แก�ประชาชน 
๖.  ส�งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
เปHาหมายการพัฒนา (เปHาประสงค�)   
๑.  ประชาชนได�รับความสะดวกในด�านการบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานอย�าง

ท่ัวถึง 
๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓.  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน  สังคมมีความสงบเรียบร�อย 
๔.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ินได�รับการส�งเสริม สนับสนุนอย�างเป1นระบบ   

และยั่งยืน 
๕.  ประชาชนมีอาชีพและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน 
๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการส�งเสริมพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของ อบต. หนองปลิง ประกอบด/วย ๕  ยุทธศาสตร�

และ  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้   
ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑ ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑.๑  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 ๑.2  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3  ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด    
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ  การค/า  การลงทุนและการ 

ท�องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑  การพัฒนาการอนุรักษBฟhiนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปPญญา
ท�องถ่ิน    

๒.๒  การพัฒนาจัดให�มีการบํารุงรักษาสถานท่ีท�องเท่ียว  สถานท่ีผักผ�อน หย�อนใจและ
สวนสาธารณะ 

2.3  การพัฒนาการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส�งเสริมอาชีพ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  ๓   ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 แนวทางการพัฒนา 
 

/๓.๑  การพัฒนาการ ... 
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๓.๑  การพัฒนาการส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  ๓.๒  การพัฒนาการส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๓.๓  การพัฒนาการสงเคราะหB การส�งเสริมสวัสดิการและการส�งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี 
เด็ก คนชรา คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อเอดสBและผู�ยากจน 

          ๓.๔  การพัฒนาการส�งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว  
  3.5  การพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพและการปcองกันควบคุมโรค 

3.6  การพัฒนาการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ
องคBกร  เอกชน 

ยุทศาสตร�ท่ี  ๔  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อมอย�างสมดุล 
ย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ การพัฒนาฟhiนฟูและอนุรักษBแหล�งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีดี 

  ยุทธศาสตร�ท่ี  ๕  ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 
  แนวทางการพัฒนา 

๕.๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๕.๒. การพัฒนาการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร�อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน 
๕.๓. การแก�ไขปPญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
๕.๔. การพัฒนาองคBกรและบุคลากร 
๕.5  การพัฒนาการบริการประชาชน 

การวิเคราะห�ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  การวิเคราะหBยุทธศาสตรBการพัฒนาเป1นการประเมินสภาพการพัฒนาในปPจจุบัน และ
โอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง เป1นการประเมินถึงโอกาสและภัย
คุกคามหรือข�อจํากัดอันเป1นสภาวะแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดอ�อน
ของท�องถ่ิน อันเป1นสภาวะแวดล�อมภายในขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง โดยใช�เทคนิค SWOT 
analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต�ละยุทธศาสตรB ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑ ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร เช�น ยางพารา อ�อย ข�าว ปศุสัตวB 
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและสมบูรณB 
- ผู�บริหาร ผู�นําชุมชน ส�งเสริมสนับสนุนแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ถือปฏิบัติเป1นแบบอย�าง อย�างเป1นรูปธรรม  
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจํานวนผู�ประกอบการมากรายไม�ผูกขาด 
- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 

/ - องคBการบริหารส�วน ... 
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- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงจัดทําโครงการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย�างต�อเนื่อง 

จุดอ�อน (Weakness = W) 
- มีแหล�งน้ําไม�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และขาดการปรับปรุงดินด�วยอินทรียวัตถุ 
- ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู�และทักษะ ท่ีมีความพร�อมสู�ภาคอุตสาหกรรม 
- ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและครบวงจร 
- เกษตรกรมีหนี้สินมากและต�นทุนการผลิตทางด�านการเกษตรสูง แต�ราคาผลผลิตมี

ราคาตํ่า 
โอกาส (Opportunity = O) 
- รัฐบาลให�ความสําคัญการขยายตลาดทางการค�าและการลงทุน ท้ังภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- รัฐบาลกําชับให�กระทรวง ทบวง กรม นําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป1น

กรอบ แนวทางในการดําเนินงานและถ�ายทอดสู�ภาคประชาชนให�เป1นรูปธรรม 
อุปสรรค (Threat = T) 
- ราคาสินค�าทางการเกษตรผันผวนไม�มีความแน�นอน 
- ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ส�งผลกระทบต�อ

ผลผลิตทางการเกษตร  
- กระแสทุนนิยมครอบงํา สร�างค�านิยมทางด�านวัตถุมากเกินไป 

   
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยุทธศาสตร�การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ  การค/า  การลงทุนและการ 

ท�องเท่ียว 
จุดแข็ง (Strength = S) 
- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงมีการจัดทําโครงการอบรมฝrกอาชีพอย�างต�อเนื่อง

เป1นประจําทุกปF 
- มีศูนยBถ�ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทําหน�าท่ีประสานงานระดับหมู�บ�าน ตําบล 

และอําเภอ ในด�านการส�งเสริมการเกษตรและการส�งเสริมกลุ�มอาชีพต�างๆ 
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจํานวนผู�ประกอบการมากรายไม�ผูกขาด 
- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน 
- การขยายตัวของชุมชน และการเพ่ิมจํานวนประชากร 
จุดอ�อน (Weakness = W) 
- การรวมกลุ�มของเกษตรกรไม�มีความเป1นรูปธรรม ขาดความต�อเนื่องในการดําเนิน

กิจกรรมของกลุ�ม 
- ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู�และทักษะ ท่ีมีความพร�อมสู�ภาคอุตสาหกรรม 
- พ้ืนท่ีตําบลหนองปลิง และอําเภอนิคมน้ําอูน ไม�มีถนนสายหลัก สายสําคัญ ทําให�การ

สัญจรไปมาของคนต�างถ่ินมีไม�มาก 
- ไม�มีสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีจะสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�เดินทางมาชม 

 
 

/ - ประชาชนมีรายได�ต่ํา ... 
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- ประชาชนมีรายได�ต่ํา แต�ค�าครองชีพสูง ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- การเคลื่อนย�ายแรงงานของวัยทํางานสู�ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ� เมืองใหญ� 
โอกาส (Opportunity = O) 
- รัฐบาลให�ความสําคัญการขยายตลาดทางการค�าและการลงทุน ท้ังภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- รัฐบาลกําหนดโครงการให�ธนาคารของรัฐปล�อยเงินกู�แก�เกษตรกรในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
- การรวมตัวของกลุ�มประเทศเป1น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
- รัฐบาลส�งเสริมให�มีการท�องเท่ียวภายในประเทศ 
อุปสรรค (Threat = T) 
- การเปลี่ยนแปลงของการเมือง การปกครองส�งผลกระทบต�อความเชื่อม่ันของนักลงทุน 
- การแก�ไขปPญหาด�านเศรษฐกิจและความยากจน เป1นงานท่ีต�องอาศัยความร�วมมือจาก

หลายๆหน�วยงานท่ีต�องประสานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติสร�างความเสียหายกับผู�ประกอบการ ผู�

ประกอบกิจการขาดทุน เลิกกิจการ 
- ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องมีความซับซ�อน การดําเนินงานไม�คล�องตัว เกิดความ

ล�าช�าในการทํางาน ประชาชนเกิดความเบ่ือหน�าย 
- ปPญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน ราคาตกตํ่า แต�ราคาต�นทุนในการ

ผลิตมีราคาสูง 
- ปPญหาคนว�างงานมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี  ๓   ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
จุดแข็ง (Strength = S) 
- มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปPญญาท�องถ่ินท่ีมีเอกลักษณB 
- ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด�านสังคมและ

สาธารณสุขอย�างต�อเนื่อง 
-    องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สนับสนุนงบประมาณด�านสาธารณสุข การดูแล 

สุขภาพ การศึกษา ส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ การสงเคราะหB การส�งเสริมสวัสดิการ
และการส�งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อเอดสB
และผู�ยากจน ส�งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวอย�างต�อเนื่อง  

- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงดําเนินงานตามโครงการประเพณีท�องถ่ินอย�าง
ต�อเนื่อง เช�น รดน้ําผู�สูงอายุ ลอยกระทง แห�เทียนพรรษา เป1นต�น 

- มีการถ�ายทอดศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินจากรุ�นสู�รุ�น 
จุดอ�อน (Weakness = W) 
- ประชาชนมีส�วนร�วมกับกิจกรรมท่ีดําเนินการน�อย ขาดความสนใจท่ีจะร�วมกิจกรรม 
- ผู�นําระดับหมู�บ�านไม�ให�ความสําคัญด�านการส�งเสริมสวัสดิการและการส�งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
- วัยทํางานเดินทางไปทํางานยังตัวเมืองท่ีมีความเจริญทางวัตถุ ปล�อยให�ผู�สูงอายุเลี้ยงดู

เด็กเพียงลําพัง ส�งผลให�เกิดปPญหาครอบครัว ยาเสพติดตามมา  
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โอกาส (Opportunity = O) 
- การแก�ไขปPญหาด�านสังคมและสาธารณสุขเป1นยุทธศาสตรBการพัฒนาระดับชาติ 

กําหนดไว�ในแผนแม�บท 
- รัฐบาลอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปuวยเอดสB อาหารกลางวัน และอาหาร

เสริมนม 
อุปสรรค (Threat = T) 
- ปPญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติด 
- ปPญหาการต้ังท�องในวัยเรียน 
- การใช�ประโยชนBจากสื่อออนไลนBไปในทางท่ีผิด  
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข�ามาแทนท่ีประเพณีด้ังเดิมของท�องถ่ินและ

วิถีชีวิตของประชาชน ทําให�สถาบันครอบครัวอ�อนแอ ขาดการดูแลจากครอบครัว 
- คุณภาพการศึกษาของนักเรียนระหว�างชนบทและในเมืองมีความแตกต�างกัน 

 ยุทศาสตร�ท่ี  ๔  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อมอย�างสมดุล 
ย่ังยืน 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงมีบุคลากรด�านสาธารณสุข รับผิดชอบงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมโดยตรง 
- การใช�ชีวิตของประชาชนส�วนใหญ� ยังปฏิบัติตนตามวิถีแนวทางด้ังเดิม ตามวิถีชนบท 

อย�างเรียบง�าย  
- หน�วยงานท่ีรับผิดชอบต้ังอยู� ณ พ้ืนท่ีตําบลหนองปลิง เช�น โรงพยาบาล สาธารณสุข

อําเภอ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ สถานีตํารวจภูธร โรงเรียนประจําอําเภอ 
- การสัญจรไปมาของคนต�างถ่ินมีไม�มาก ไม�หนาแน�น 
จุดอ�อน (Weakness = W) 
- การขยายตัวของชุมชน และการเพ่ิมจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการใช�ประโยชนBจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
- การป ระกอบอาชีพ ของเกษตรกรหวั งผลทางการค� า  ม ากกว� าก ารรั กษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เช�น การใช�ยาฆ�าหญ�า สารเคมี 
- จํานวนความต�องการทางด�านทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน มีมากกว�าจํานวน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู� 
โอกาส (Opportunity = O) 
- มีการกําหนดหลักเกณฑB มาตรการ ระเบียบ กฎหมายมาบังคับใช�ท่ีมีความเป1นปPจจุบัน

และทันต�อสถานการณBท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- รัฐบาลกําหนดให�ปPญหาเรื่องขยะเป1นวาระแห�งชาติ ท่ีทุกหน�วยงานจะต�องบูรณาการ

ร�วมกันแก�ไขปPญหาอย�างเป1นระบบ 
- มีการผสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเนื่อง ท้ังท่ีเป1นทางการและไม�

เป1นทางการ ระหว�างโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 
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อุปสรรค (Threat = T) 
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม ส�งผลกระทบต�อการใช�ชีวิตประจําวันของ

ประชาชนให�เปลี่ยนไปจากเดิม 
- แนวความคิดท่ีว�าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป1นเรื่องไกลตัว และไม�ใช�

หน�าท่ีของตนเองท่ีจะต�องทํา  
  ยุทธศาสตร�ท่ี  ๕  ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

จุดแข็ง (Strength = S) 
- ถนนสายหลักภายในชุมชนดําเนินการก�อสร�างเป1นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครอบคลุม

ทุกชุมชน 
- ผู�บริหาร สมาชิกสภาให�ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสู�

ชุมชน 
- บุคลากรขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงมีความรู�ความชํ านาญ  มี

ประสบการณBในการดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
- แผนพัฒนาท�องถ่ินมีความชัดเจน เป1นไปตามเจตนารมณBของประชาชนในท�องถ่ิน 
- มีระบบคลองส�งน้ําในพ้ืนท่ีตําบลหนองปลิง 
- ขยายเขตไฟฟcาสู�พ้ืนท่ีการเกษตร 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรักสามัคคี เอ้ือเฟhiอเผื่อแผ�ต�อกัน และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยB 
จุดอ�อน (Weakness = W) 
- งบประมาณองคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงมีไม�เพียงพอกับความต�องการพัฒนา

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานของคนในชุมชน 
- ไม�สามารถดําเนินงานตามโครงการขนาดใหญ�ได� 
โอกาส (Opportunity = O) 
- ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงานในระดับจังหวัด กรม กระทรวง 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให�กับทางชุมชน หมู�บ�านดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

ในการกระตุ�นเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่อง 
อุปสรรค (Threat = T) 
- พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป1นพ้ืนท่ีของส�วนราชการอ่ืนท่ีครอบครองอยู�แล�ว การดําเนินงานด�าน

โครงสร�างพ้ืนฐานมีข�อจํากัดในด�านพ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ปริมาณน้ําใต�ดินสําหรับผลิตน้ําประปาบริการประชาชนมีไม�เพียงพอกับความต�องการ

ใช�น้ําในช�วงฤดูแล�ง 

การวิเคราะห�ศักยภาพขององค�กร 
การวิเคราะหBศักยภาพขององคBกรได�ใช�เทคนิค SWOT เข�ามาช�วย โดยวิเคราะหBจุดแข็ง 

จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค ในการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน�าท่ีซ่ึงองคBการบริหารส�วนตําบลหนอง
ปลิงได�ดําเนินการวิเคราะหBตามหลัก SWOT สรุปได�ดังนี้ 

 
/จุดแข็ง ... 

 



  

-๑๐- 
 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1. อํานาจหน/าท่ีโครงสร/างและการแบ�งงาน 

  การแบ�งงานในปPจจุบันแบ�งออกเป1น 1 สํานัก ๒ กอง แต�ละส�วนแบ�งเป1นงานพร�อมมี
ภารกิจ ท่ีรับผิดชอบชัดเจนตามคําสั่งองคBการบริหารส�วนตําบล ทําให�ทุกส�วนงานมีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ภายใต�การควบคุมตรวจการตามลําดับข้ันจากหัวหน�าส�วน ปลัดองคBการบริหารส�วนตําบล และนายก
องคBการบริหารส�วนตําบล มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต�องของงานได�  

  โครงสร�างและการแบ�งส�วนงาน มีการแบ�งมอบอํานาจตามภาระหน�าท่ี เป1นการกระจาย
อํานาจจากระดับบนลงสู�ระดับล�าง มอบการตัดสินใจภายใต�บทบาทและหน�าท่ีของตนท่ีได�รับมอบหมาย ซ่ึงมี
แนวทางเป1นไปภายใต�กฎหมาย เป1นการเพ่ิมความคล�องตัวในการจัดการ สามารถติดตามประเมินผลได� 
  2. ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการ 
   ระเบียบ กฎหมายกําหนดให�องคBการบริหารส�วนตําบลมีอิสระในการบริหารจัดการท�องถ่ิน 
ตามศักยภาพของตนเอง ทําให�ชุมชนได�รับการพัฒนาตรงตามความต�องการของคนในชุมชน ในรูปการจัดทํา
เป1นโครงการ/กิจกรรม ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนจากการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาฯ และ
การจัดทําแผนชุมชนในทุกปF 
   ระบบงานมีความเป1นเอกภาพ เนื่องจากงานแต�ละงานมีคู�มือและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งแสดงเป1นลายลักษณBอักษรท่ีชัดเจน และมีตําแหน�งท่ีเก้ือกูลกันสามารถปฏิบัติงานในตําแหน�งหรือ
งานอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันได� เม่ือบุคลากรงานใดงานหนึ่งไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�หรือไม�อยู� 

3. การบริหารงานบุคคล 
   นายกองคBการบริหารส�วนตําบล มีอํานาจบริหารงานบุคลากรขององคBการบริหารส�วน
ตําบลอย�างชัดเจน ทําให�การบริหารบุคลากรเป1นไปอย�างรวดเร็ว ต้ังแต�การบรรจุแต�งต้ัง การย�าย การเลื่อน
ระดับ ท้ังนี้ภายใต�กฎหมายท่ีกําหนดไว� นอกจากนั้น ยังได�มีการปรับปรุงอัตรา/ตําแหน�ง พนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ�าง ให�ตรงกับแผนอัตรากําลัง โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ท่ีต�องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระค�าใช�จ�ายขององคBการบริหารส�วน
ตําบล ท่ีจะต�องจ�ายในด�านบุคคล  บุคลากรมีความรู�ความสามารถตรงกับสายงานและตําแหน�งหน�าท่ี ผ�าน
กระบวนการคัดเลือกและบรรจุแต�งต้ัง และเม่ือได�รับการบรรจุแต�งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย
ได�รับการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรู� ความสามารถ โดยการส�งเข�าร�วมฝrกอบรมสัมมนา ศึกษาเพ่ิมเติม 
  จุดอ�อน (Weakness = W) 

1. ด/านการเงินการคลังและงบประมาณ 
    เงินรายได�ไม�เพียงพอกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ (ภาระหน�าท่ี
ท่ีจะต�องทําต�องใช�งบประมาณมากกว�างบประมาณรายรับในแต�ละปF) แหล�งท่ีมาของรายได�องคBการบริหาร
ส�วนตําบล มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป1นหลัก ซ่ึงองคBการบริหารส�วนตําบลมีรายได�จาก
กิจการหรือทรัพยBสินน�อยมาก การจัดเก็บภาษีอากรในแต�ละปFมีเงินรายได�จากภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีโรงเรือน
ภาษีปcาย และรายได�อ่ืนน�อย องคBการบริหารส�วนตําบล จึงมีงบประมาณไม�เพียงพอท่ีจะใช�เป1นค�าใช�จ�ายใน
โครงการท่ีจะพัฒนา (หลังหักรายจ�ายประจํา) ทําให�มีปPญหาด�านต�างๆ ตามมาอีกมาก เช�น การจัดหาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานและด�านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป1น การขาดความพร�อมในด�านอุปกรณBและเครื่องมือเครื่องใช�ต�าง ๆ 
ทําให�การบริการเกิดความล�าช�า  
 
 

/2. ด/านการบริหาร ... 
 



  

-๑๑- 

  2. ด/านการบริหารและการวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีขาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมท่ีมาจาก

กระบวน การจัดทําแผนพัฒนาอบต. มีจํานวนมากกว�างบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัด 

    3. การบริหารงานบุคคล 
บุคลากร รวมท้ังสมาชิกสภาองคBการบริหารส�วนตําบล ขาดความรู�ใหม� ๆ โดยเฉพาะด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําให�เกิดความล�าช�าและการทํางานซํ้าซ�อน 

  4. การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช/ในการบริหาร 
  เครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช�สมัยใหม�มีไม�เพียงพอ สําหรับท่ีมีใช�งานปPจจุบันท้ัง
ประสิทธิภาพและคุณภาพตํ่า ไม�เอ้ืออํานวยความสะดวก และมีจํานวนไม�เพียงพอกับความจําเป1น ต�องใช�
งาน ไม�มีแผนปรับปรุงระบบฐานข�อมูลและระบบเครือข�าย (Network) ในระยะยาวท้ังในด�านโปรแกรม
คอมพิวเตอรB อุปกรณB  เครื่องมือเครื่องใช� (Hardware and Software) และด�านเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�การ
บริหารงานขององคBการบริหารส�วนตําบลมีประสิทธิภาพ และลดค�าใช�จ�ายในระยะยาว 
  โอกาส (Threat = T)  
                      องคBการบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทําให�องคBการบริหารส�วนตําบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนท่ี สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และกําลังคน ได�ตามศักยภาพ และภายใต�กฎหมายท่ีกําหนดนโยบายรัฐบาลส�งเสริมและ  
สนับสนุนในการพัฒนาตําบลให�ครอบคลุมทุกด�านและทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีบทบาท
และมีส�วนร�วมในการจัดการชุมชนเป1นหน�วยงานราชการท่ีใกล�ชิดประชาชนมากท่ีสุด มีความรู�ความเข�าใจใน
ความต�องการของประชาชนในตําบลเป1นอย�างดี สามารถตอบสนองความต�องการและความจําเป1นเร�งด�วน
เม่ือประชาชนประสบภัยฉุกเฉินได�อย�างทันท�วงที ความสามัคคีของประชาชนในตําบลเอ้ือให�มีส�วนร�วมจาก
ทุกภาคส�วนในการดําเนินงานพัฒนาตําบล การบริหารจัดการและพัฒนาตําบลเป1นไปตามกระบวนการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค�านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม อัตลักษณB
ของท�องถ่ิน  ท้ังในด�านภาษาถ่ิน ศาสนา และชุมชนญาติพ่ีน�อง ท่ีมีความเป1นกันเองและกลมเกลียวกัน
ภายในกลุ�ม  

 อุปสรรค (Threat = T) 
   1. สภาพแวดล/อมทางเทคโนโลยี 
   ความก�าวหน�าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด�านต�าง ๆ โดยเฉพาะด�านการสื่อสาร ทําให�
เด็กและเยาวชน รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีไม�ถูกต�อง ไม�เหมาะสม มาใช�ในชีวิตประจําวันท่ีผิด ๆ ก�อให�เกิดปPญหา
ด�านสังคมตามมา เช�น ปPญหายาเสพติด ปPญหาผลการศึกษาตํ่ากว�าเกณฑB-การไม�ศึกษาต�อ ทําให�ภาค
ราชการต�องใช�งบประมาณจํานวนมากเพ่ือการแก�ไขปPญหาดังกล�าว ทําให�เสียโอกาสท่ีจะเอางบประมาณ
ส�วนนี้ไปพัฒนาพ้ืนท่ีด�านอ่ืน ๆ  

2. งบประมาณจัดสรรและงบอุดหนุน 
   รัฐบาลมีแนวโน�มลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนให�แก�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ทําให�องคBการบริหารส�วนตําบล มีงบประมาณท่ีจะใช�ในการพัฒนาน�อยลง  

3. นโยบายรัฐบาล 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดข้ึนหลายครั้ง ทําให�รัฐบาลขาดเสถียรภาพ นโยบาย

เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ทําให�การพัฒนาในบางด�านไม�ต�อเนื่องขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

/4. กฎหมาย ... 



  

-๑๒- 

4. กฎหมาย ระเบียบ ข/อบังคับ  
กฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องบางฉบับไม�มีความความยืดหยุ�น ไม�เหมาะสม 

ไม�สอดคล�องกับภารกิจ เพ่ิมข้ันตอนท่ีไม�จําเป1นในการปฏิบัติงานสําหรับให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน  

4.  สภาพป_ญหาของพ้ืนที่และความต/องการของประชาชน 
เพ่ือให�การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปF ขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง มีความ

ครบถ�วน องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สามารถดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะหBสภาพปPญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบลว�ามีปPญหาอะไรและความจําเป1นพ้ืนฐาน 
และความต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้  
 

๑. ป_ญหาโครงสร/างพ้ืนฐาน 
๑.๑) การคมนาคมขนส�งระหว�างหมู�บ�าน/ตําบลไม�สะดวก 
๑.๒) ไฟฟcาไม�เพียงพอกับความต�องการของครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
๑.๓) ไฟฟcาสาธารณะไม�เพียงพอและท่ัวถึง 

๒. ป_ญหาการผลิต การตลาด รายได/และการมีงานทํา 
๒.๑) การประกอบอาชีพในหมู�บ�าน 
๒.๒) ปPญหาการขาดความรู�และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๒.๓) ปPญหาการขาดการรวมกลุ�มอาชีพ  ขาดความรู�ในการบริหารงานในกลุ�มอาชีพ 
๒.๔) ความรู�ทางด�านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
๒.๕) ขาดตลาดจําหน�ายผลผลิต 

๓. ป_ญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
๓.๑) ปPญหาแหล�งข�อมูลข�าวสาร  ด�านสาธารณสุข และอนามัย 
๓.๒) ปPญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติด 
๓.๓) ปPญหาการให�บริการสุขภาพของ ผู�สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม�ท่ัวถึง 
๓.๔) ปPญหาการแพร�ระบาดและการปcองกันไข�เลือดออก โรคพิษสุนัขบ�าและโรค  
       ระบาดต�าง ๆ 

๔. ป_ญหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๔.๑) การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล�ง 
๔.๒) ระบบประปาหมู�บ�าน  และประปาส�วนภูมิภาคไม�เพียงพอ 

 

๕. ป_ญหาขาดความรู/เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑) ปPญหาการขาดแหล�งข�อมูลข�าวสาร 
๕.๒) การขาดโอกาสในการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษานอกระบบ 

       ๕.๓) ขาดการส�งเสริมสนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมท�องถ่ินและสิ่งแวดล�อม 
 

๖. ป_ญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1) ปPญหาการตัดไม�ทําลายปuา ขาดการปลูกทดแทน ขาดความตระหนักในการ  
      อนุรักษBปuาไม� 

/6.2) การปล�อยน้ําเสีย ... 



  

-๑๓- 
 

6.2) การปล�อยน้ําเสียจากหมู�บ�านชุมชน ปPญหาท้ิงขยะทําให�เกิดมลพิษ 
6.3) แหล�งน้ําธรรมชาติ  ห�วย  หนอง  คลองต้ืนเขิน  ทําให�การกักเก็บน้ําได�น�อย   
      และระบายน้ําไม�สะดวกทําให�มีน้ําท�วมในช�วงฤดูฝน 

 
 

๗. ป_ญหาการบริหาร และการจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
7.1) บุคลากรยังขาดความรู�และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีทําให�การบริการ 
       ประชาชนล�าช�า 

       7.2) บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม�เพียงพอ 
                 7.3) งบประมาณท่ีมีในการบริหารไม�เพียงพอกับภารกิจท่ีมีตามอํานาจหน�าท่ี 
 

ความต/องการของประชาชน 
 

1) ความต/องการด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน 
๑.๑) ขุดลอกคลอง สร�างถนนลาดยาง  ถนน คสล.  ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร วาง    
       ท�อระบายน้ํา 
๑.๒) ติดต้ังไฟฟcาสาธารณะเพ่ิมข้ึน ท่ัวถึง โดยเฉพาะไฟฟcาเพ่ือการเกษตร 
๑.๓) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง 
๑.๔) ขยายเขตไฟฟcาให�เพียงพอกับจํานวนครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
๑.๕) สร�างสะพาน  คสล. 

 

2) ความต/องการด/านการผลิต การตลาด รายได/และการมีงานทํา 
๒.๑) จัดต้ังศูนยBข�อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
๒.๒) ฝrกอบรมความรู�  ด�านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๒.๓) สนับสนุนเงินทุนพร�อมอุปกรณB 
๒.๔) ให�ความรู�ทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สอดคล�องกับโลกปPจจุบันจัดหาตลาด 
       จําหน�ายผลผลิต 

 

3) ความต/องการด/านสาธารณสุขและอนามัย 
๓.๑) ฝrกอบรมให�ความรู�ทางโภชนาการอนามัยแม�และเด็ก 
๓.๒) ให�ความรู�ด�านสุขศึกษา 
๓.๓) ให�มีการปcองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคBโรคพิษสุนัข 
๓.๔) ต�องการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการ สงเคราะหBผู�สูงอายุ 

 

4) ความต/องการด/านน้ํากิน – น้ําใช/เพ่ือการเกษตร 
๔.๑) ให�มีการขุดลอกห�วย หนอง คลอง บึงท่ีมีอยู� เพ่ือการกักเก็บน้ํา การระบายน้ํา 
๔.๒) ให�มีการขยายเขตประปาหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน 

 

5) ความต/องการด/านความรู/เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑) ฝrกอบรมให�ความรู�ด�านอาชีพ มีศูนยBข�อมูลข�างสาร ห�องสมุดชุมชน 
๕.๒) ให�ความรู�ด�านการจัดศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบ จัดและให�บริการ    
      ด�านการศึกษาอย�างมีคุณภาพ เหมาะสมกับท�องถ่ินและสอดคล�องกับความ  
      เปลี่ยนแปลงของโลก 

/๕.๓) ให�ความรู�เก่ียวกับ ... 



  

-๑๔- 
 

๕.๓) ให�ความรู�เก่ียวกับการปcองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติดต�างๆ 
๕.๔) ฟhiนฟูและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปPญญาท�องถ่ิน 

 

6) ความต/องการด/านทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑) รณรงคBให�ความรู�ในการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปuาทดแทน การ       
      อนุรักษBปuาชุมชน   
๖.๒) จัดฝrกอบรม จัดต้ังกลุ�มเยาวชนด�านการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและ        
      สิ่งแวดล�อมและการอนุรักษBปuาไม� 
๖.๓) ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขินและการท้ิง การกําจัดขยะอย�างถูกวิธี 

 

7) ความต/องการด/านการบริหารและจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
๗.๑) จัดประชุมประชาคมสร�างความเข�มแข็งให�กับองคBกรภาคประชาชน  กลุ�มสตรี                  
      กลุ�มอาสาอ่ืน ๆ 
๗.๒) จัดหาบุคลากรให�เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ อบรมให�ความรู�กับบุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเพียงพอ และกระตุ�นให�เกิด 
      ความกระตือรือร�นในการปฏิบัติหน�าท่ีสามารถให�บริการประชาชนได�อย�าง 
      รวดเร็ว 

5.  ภารกิจ อํานาจหน/าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  การพัฒนาท�องถ่ินขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง เป1นการสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนในการร�วมคิด ร�วมแก�ไขปPญหา ร�วมสร�าง ร�วมจัดทํา ร�วมส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ให�มีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินในทุกด�าน การพัฒนาองคBการ
บริหารส�วนตําบลหนองปลิงจะสมบูรณBได�จําเป1นต�องอาศัยความร�วมมือของชุมชน เกิดความตระหนักร�วมกัน
แก�ไขปPญหาและความเข�าใจในแนวทางแก�ไขปPญหาร�วมกัน องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ยังได�เน�นให�
คนเป1นศูนยBกลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได�เน�นการส�งเสริม และสนับสนุนให�การศึกษาเด็กก�อนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนให�พร�อมท่ีจะเป1นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส�วนในด�านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน�นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท�องถ่ิน  
  การวิเคราะหBภารกิจ อํานาจหน�าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ใช�เทคนิค SWOT เข�ามาช�วยในการวิเคราะหB 
ท้ังนี้ เพ่ือให�ทราบว�าองคBการบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะเข�าไปดําเนินการแก�ไขปPญหาในเขตพ้ืนท่ี
ให�ตรงกับความต�องการของประชาชนได�อย�างไร โดยวิเคราะหBจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength = S) 
     ๑. การได�การสนับสนุนจากผู�นําชุมชน และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

๒. เป1นท่ีตั้งของท่ีว�าการอําเภอ หน�วยงานของรัฐ สถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล และ 
    ถือเป1นพ้ืนท่ียุทธศาสตรB พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระดับอําเภอ 

  ๓. มีบุคลากรในหน�วยงานเพียงพอต�อการให�บริการประชาชน และภารกิจถ�ายโอน 
 

/๔. มีงบประมาณ ... 



  

-๑๕- 
 
  ๔. มีงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาท�องถ่ิน 
  ๕. มีถนนสายหลัก/เส�นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมโยงกับอําเภอข�างเคียง 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
๑. ปPญหาทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเริ่มมากข้ึน เนื่องจากมีประชากร   
   เพ่ิมข้ึนเป1นชุมชนเหนาแน�นมากข้ึน จึงทําให�เกิดปPญหาต�างตามมาด�วย 

  ๒. การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารยังไม�ครอบคลุมท้ังตําบล 
  ๓. ได�รับการจัดสรรงบประมาณไม�เพียงพอกับการบริการสาธารณะ 

๔. พ้ืนท่ีบางส�วนเป1นพ้ืนท่ีมีหน�วยงานของรัฐครอบครอง การบริการสาธารณะไม�มีความ 
    คล�องตัว 

       ๕. การรวมกลุ�มของอาชีพมีเฉพาะโครงสร�างแต�ไม�มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี การ 
   รวมกลุ�มยังไม�เข�มแข็ง 
๖. บุคลากรในหน�วยงานบางส�วนยังไม�มีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติต�องได�รับการพัฒนา 
โอกาส  (Opportunity=O) 

  ๑. ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง 
  ๒. ได�รับความร�วมมือจากประชาชน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�างๆ 
  ๓. รัฐบาลกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินมากข้ึน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 

๔. ได�รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช�น เบ้ีย 
   ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
อุปสรรค (Threat=T) 

       ๑. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู�บ�อยๆทําให�เกิดปPญหาต�อการปฏิบัติงาน 
๒. การกระจายอํานาจหน�าท่ีของรัฐบาลขาดความชัดเจน ทําให�บุคลากรในหน�วยงานขาด 
    การประสานและความเข�าใจในภารกิจท่ีถ�ายโอน 

  ๓. การเมืองการปกครองระดับชาติไม�มีเสถียรภาพ สร�างความแตกแยกระหว�างประชาชน 
                       อย�างชัดเจน 
  องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหBภารกิจให�ตรงกับสภาพปPญหา โดย
สามารถกําหนดแบ�งภารกิจได� เป1น 7 ด�าน ซ่ึงภารกิจดังกล�าวถูกกําหนดอยู�ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 

5.1 ด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข/องดังนี้ 
(1) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให�มีและบํารุงการไฟฟcาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

 
/๕.๒ ด/านส�งเสริมคุณภาพ ... 



  

-๑๖- 
 

5.2 ด/านส�งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข/องดังนี้ 
(1) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปcองกันโรคและระงับโรคติดต�อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจ และสวนสาธารณะ  
     (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะหBและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
     (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย (มาตรา16  (2)) 
(6) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
     (มาตรา16 (5)) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

 

5.3 ด/านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร/อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข/อง 
ดังนี้ 
(๑)  การปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา 67(4)) 
(๒)  การคุ�มครองดูแล  และรักษาทรัพยBสินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน   

 (มาตรา 68(8)) 
(๓)  การผังเมือง(มาตรา 68(13)) 
(๔)  จัดให�มีท่ีจอดรถ(มาตรา 16(3)) 
(๕)  การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง(มาตรา16(17) 
(๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

5.4 ด/านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชย�กรรมและการท�องเท่ียว มีภารกิจท่ี
เก่ียวข/อง ดังนี้ 
(๑) ส�งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6)) 
(๒)  ให�มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรกร และกิจการสหกรณB (มาตรา 68(5)) 
(๓)  บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(๔)  ให�มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(๕)  การท�องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
(๖)  กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(๗)  การส�งเสริม การฝrกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(๘)  การพาณิชยBกรรมและการส�งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 

5.5 ด/านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล/อมมีภารกิจ 
       ท่ีเก่ียวข/อง ดังนี้ 
      (๑)  คุ�มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(มาตรา 67(7)) 

(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

(๓)  การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

/๕.๖ ด/านการศาสนา ... 
 



  

-๑๗- 
 

5.6 ด/านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป_ญญาท/องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข/อง 
ดังนี้ 
(๑)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปPญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน      
     (มาตรา 67(8)) 
(๒)  ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(๔)  การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน   

 (มาตรา 17(18)) 
 

5.7 ด/านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ และองค�การ
บริหารส�วนตําบล มีภารกิจท่ีเก่ียวข/อง ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองคBการบริหารส�วนตําบลอ่ืน ในการพัฒนาท�องถ่ิน  

(มาตรา 45(3)) 
(๒) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให�ตาม

ความจําเป1นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(๓)  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎร  ในการมีมาตรการปcองกัน (มาตรา 16(16)) 
(๔)  การประสาน  และให�ความร�วมมือ ในการปฏิบัติหน�าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบล 

(มาตรา 17(3)) 
(๕)  การสร�าง  และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา   ท่ีเชื่อมต�อระหว�างองคBการปกครองส�วน

ท�องถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจท้ัง 7 ด�านตามท่ีกฎหมายกําหนดให�อํานาจองคBการบริหารส�วนตําบลสามารถจะ

แก�ไขปPญหาขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ได�เป1นอย�างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และการดําเนินการขององคBการบริหารส�วนตําบล จะต�อง
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู�บริหารขององคBการบริหารส�วนตําบลเป1นสําคัญ 
หมายเหตุ :  มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 25๓๗ แก�ไข 
               เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552    
               มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก� 

    องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลจะดําเนินการ 
  ตามท่ีได�วิเคราะหBภารกิจ อํานาจหน�าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคBการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและใช�เทคนิค SWOT เข�ามาช�วยในการวิเคราะหB ในข�อ ๕. ภารกิจ อํานาจหน�าท่ี
ขององคBการบริหารส�วนตําบล ดังกล�าวนั้น องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงวิเคราะหBแล�วพิจารณาเห็น
ว�าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต�องดําเนินการมีดังนี้ 
  ภารกิจหลัก 
  1.  ด�านการปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 

2.  ด�านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
/3.  ด�านการจัด ... 



  

-๑๘- 
 

3.  ด�านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
4.  ด�านการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5.  ด�านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 

6. ด�านการส�งเสริมการศึกษา 
7. ด�านการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การส�งเสริมการเกษตรและอาชีพให�แก�ประชาชน 

  ภารกิจรอง 
  1. การฟhiนฟูวัฒนธรรมและส�งเสริมประเพณี 

๒. การสนับสนุนและส�งเสริมศักยภาพกลุ�มอาชีพ 
๓. การส�งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. การสนับสนุนและส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  

7.   สรุปป_ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร/างส�วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

  องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  กําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการออกเป1น ๓ 
ส�วนราชการ ได�แก� สํานักปลัด กองคลัง และกองช�าง ได�กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานส�วนตําบลท้ังสิ้น 
จํานวน  ๒๑ อัตรา  พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  ๕ อัตรา พนักงานจ�างท่ัวไป จํานวน  5  อัตรา รวม
กําหนดตําแหน�งเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน ๓๑ อัตรา แต�เนื่องจากท่ีผ�านมาการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังยังไม�สอดคล�องกับภารกิจและปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตของสํานัก
ปลัด และจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติภารกิจให�สําเร็จลุล�วงได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงต�องมีความจําเป1นต�องขอกําหนดตําแหน�งข้ึนใหม�เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
เพ่ือให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล�องตัวมากข้ึน โดยได�กําหนดกรอบ
อัตรากําลังให�มีความสอดคล�องภารกิจและอํานาจหน�าท่ี ภายใต�กรอบภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงาน
บุคคลไม�เกินร�อยละ 40 ของงบประมาณรายจ�าย 
  องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  จึงได�กําหนดโครงสร�างและกําหนดตําแหน�งให�ความ
สอดคล�องภารกิจและอํานาจหน�าท่ี ซ่ึงได�ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปF ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
  การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลนั้น นอกจากจะต�องพัฒนาด�านความรู� ท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงาน ด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตําแหน�ง ด�านการบริหาร ด�านคุณสมบัติส�วนตัว 
และด�านคุณธรรมจริยธรรมแล�ว องคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิงต�องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย
แห�งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู� Thailand ๔.๐ ดังนั้น การกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเพ่ือ
ส�งเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนBสุขของประชาชนเป1นหลัก กล�าวคือ  
  ๑. เปdนองค�กรท่ีเปeดกว/างและเช่ือมโยงกัน ต�องมีความโปร�งใสในการทํางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ�งปPนข�อมูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
เป�ดกว�างให�กลไกหรือภาคส�วนอ่ืนๆ เช�น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได�เข�ามามีส�วนร�วม ต�องเชื่อมโยง
การทํางานภายในภาครัฐด�วยกันเองให�มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
  ๒. ยึดประชาชนเปdนศูนย�กลาง ต�องทํางานในเชิงรุกและมองไปข�างหน�า รวมท้ังใช�
ประโยชนBจากข�อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม�ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความ
ต�องการของประชาชน พร�อมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส�วนราชการเพ่ือให�
บริการต�างๆสามรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
  ๓. องค�กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต�องทํางานอย�างเตรียมการณBไว�ล�วงหน�า มีการ
วิเคราะหBความเสี่ยง สร�างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตBองคBความรู� เพ่ือสร�างคุณค�าและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณBต�างๆได�อย�างทันเวลา และปรับตัวเข�าสู�สภาพความเป1น
สํานักงานสมัยใหม� รวมท้ังทําให�บุคลากรมีความผูกพันต�อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได� เช�น การปฐมนิเทศ การ
ฝrกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล  
เพ่ือให�งานเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต�อประชาชนและท�องถ่ินต�อไป 
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ/างขององค�การบริหารส�วนตําบล 

พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างขององคBการบริหารส�วนตําบลหนองปลิง มีหน�าท่ี
ดําเนินการให�เป1นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนBส�วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยB สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนBของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชนBส�วนตน และไม�มีผลประโยชนB

ทับซ�อน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป1นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
๖. การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
๗. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร�งใส และตรวจสอบได� 
๘. การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป1นประมุข 
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคBกร 
ท้ังนี้ การฝuาฝhนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให�ถือว�าเป1นการกระทําผิดทาง

วินัย 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคผนวก 
 
 

แผนอัตรากําลงั  3  ป� 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

ประจําป�งบประมาณ (พ.ศ.  25๖๑ – 256๓) 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


