
 
 

 



 
 

 

1.หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้า  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน 2560    ดงันัน้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง   โดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 

 

 

 



 
 

 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทา ง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น



 
 

 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 



 
 

 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

พนกังานสว่นต าบล และ
พนกังานครู จ านวน  28 อตัรา  

คิดเป็น 
37% 

ลกูจ้างประจ าจ านวน  0  อตัรา  
คิดเป็น 
0% 

พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
26  อตัรา  คิดเป็น 

34% 

พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  22  
อตัรา  คิดเป็น 

29% 

แผนภูมิอัตราก าลัง 
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.หนองหว้า 



 
 

 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

          - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ฯลฯ  
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 



 
 

 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่ บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 



 
 

 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหว้า 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  (การ
ตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    



 
 

 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน และองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทบีบอัตราก าลัง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 



 
 

 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหินปูน  และ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกันบริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลด
ต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ขอใช้บัญชีจาก
การสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าป ี

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานคณะท างาน  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าสวนราชการเป็นคณะท างาน  มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น
เลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า ตามกฎหมายจัดตั้งองคก์รปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจใหแ้ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 3.2.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า โดยให้
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหน้าทที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 



 
 

 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.๗ ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้าสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

 



 
 

 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ างมีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหว้า  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และ

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
  ก.ค.60 แต่งตั้งคณะท างาน  
ส.ค.60 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร

งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
ส.ค.60 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.พระเพลิง  , อบต.คลองหินปูน  
ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

16 – 22  ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี จังหวัดสระแก้วพิจารณา 

 

29 ส.ค.60 ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 



 
 

 

ก.ย.60 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.หนองหว้า ปลายเดือน ก.ย.60 
ก.ย.60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63 
ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดสระแก้ว , อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   ประจ าปี  2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไ้ขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

4.1 ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
4.1.1  การคมนาคมขนส่งภายในต าบลและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
4.1.2  ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
4.1.3  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ และท่ัวถึง 
4.1.4  ปัญหาแนวเขตระหว่างจังหวัดและการขาดเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินท ากิน 

4.2  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
4.2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรอบรู้ในการประกอบอาชีพเสริมนอกฤดูการเกษตร 
- ปัญหารวมกลุ่มอาชีพที่ยังไม่เข้มแข็ง  และขาดเงินทุนส าหรับด าเนินการ 

4.2.2   ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
       -    เกษตรกรขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

4.3  ปัญหาสาธารณสุข อนามัย  
4.3.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
4.3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4.3.3  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
4.3.4  ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
4.3.5  การขาดความรู้  และเอาใจใส่ในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง 
4.3.6  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

4.4  ปัญหาน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและปัญหาน้ าส าหรับการประกอบอาชีพ 
4.4.1  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้งระบบประปา 
มีไม่เพียงพอ 
4.4.2 ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม 

4.5  ปัญหาขาดความรู้และโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและปัญหาสังคม 
6.5.1  ปัญหาการขาด แหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.5.2 การขาดโอกาสในการศึกษา 



 
 

 

4.6  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6.6.1 สภาพล าคลองตื้นเขิน  มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
6.6.2 ปัญหาขยะมูลฝอย 
6.6.3 ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.7  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6.6.4 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
6.6.5 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
6.7.3 งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาเนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ขุดลอกคลอง  ,สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ าและสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน 

1.2 องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
1.3 ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
1.5 ประสานหน่วยงาน  สปก. 4-01  เพ่ือขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ 

2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ความต้องการด้านสาธารณสุข อนามัย   และสิ่งแวดล้อม 
3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
3.3  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์ 

 โรคพิษสุนัขบ้า 
3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
3.5  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
3.6  ให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายแก่ชุมชน   เช่น  สนามกีฬากลาง   

  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

4. ปัญหาน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและปัญหาน้ าส าหรับการประกอบอาชีพ 
4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 



 
 

 

5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ       
5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
5.4  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรีกลุ่ม  

 อาสาอื่นๆ 
7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า

นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี  
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลหนองหว้า  คือ  
“ต าบลเขียวขจีดีเด่นด้านการเกษตร  พิเศษด้านความสามัคคีบารมีด้วยคุณธรรมวัฒนธรรมด้วยกตัญญู  ให้รู้
ต้องศึกษาใฝ่หาต้องมีสติ  พัฒนางานและพัฒนาตนเพื่อปลดหนี้  สิ่งแวดล้อมดีเพราะมีแหล่งน้ าและป่าไม้” 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 

1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการปลูกพืชไร่และพืชสวนเพ่ือลด 

ต้นทุนการผลิต เช่น การพรวนดิน การเลิกใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ    
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการเกษตรท าให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ครบวงจร

และเกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีการร่วมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า  
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ โดยจัดตั้งกลุ่มและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนพันธ์สัตว์แก่

เกษตรกร 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
1.6 จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในการปลูกพืชไร่   พืชสวน   และการเลี้ยง สัตว์อย่าง

เพียงพอและท่ัวถึง 
1.7 จัดให้มีถนนเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 



 
 

 

2.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปของประชาคมทุกระดับ การ

จัดประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ และระดมความคิดเห็น 
2.2 การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอด

ถึงจัดให้มีสถานที่ส าหรับการนันทนาการและสนามกีฬาตามความเหมาะสม 
2.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4 การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ตลอดจนผู้

ประสพภัยธรรมชาติ 
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นบทบาทครอบครัว ชุมชนร่วมกับองค์กรท้องถิ่น

ในการ เฝูาดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเองโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม 
ตลอดถึงจัดให้มีปูอมยามต ารวจชุมชน 

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การด าเนินงาน
ของสมาชิก อปพร. และต ารวจชุมชน ตลอดถึงจัดให้มียานพาหนะในการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 

3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.1 การพัฒนาการคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  สะพาน  ปรุงถนนลูกรัง 

ก่อสร้างเสียงตามสาย และติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตลอดถึงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
3.2  จัดให้มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟูาสาธารณะตามถนนภายในหมู่บ้าน ตามทาง

แยกต่าง ๆ ตามความจ าเป็น   การระบายน้ า  ก่อสร้างรางระบายน าตามชุมชนต่าง ๆ ขุดลอกคูคลองธรรมชาติที่มี
อยู่ให้มีการระบายน้ าได้ด ี

3.3  การผังเมือง  เป็นการจัดท าผังเมืองรวม ให้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น 

4.  นโยบายด้านแหล่งน้ า 
 4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  ได้แก่ ขุดสระน้ าเพ่ือจัดท าระบบ ประปา  จัดหา

โอ่งน้ า ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน  ขุดเจาะบ่อบาดาล  เป็นต้น 
 4.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ได้แก่  การสร้างฝายน้ าล้น (ถนนน้ าล้นผ่าน)พร้อมแก้มลิง

เก็บน้ า ขุดสระน้ า ขุดลอดคลอง ก่อสร้างขยายคลองส่งน้ า เป็นต้น 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การ

นันทนาการ การกีฬาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นต้น 
 5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
 5.4  พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 
 5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้มีอาหารเสริม (นม) 

และอาหารกลางวันอย่างมีคุณค่า และท่ัวถึง 



 
 

 

6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 
6.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
6.3  ส่งเสริมสนับสนุนการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
6.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล     และการบริหาร 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่กิจกรรม  การรณรงค์การเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 6.5 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้มีความรู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ มีคุณธรรมและ จริยธรรม 
6.6 การพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ ร่วมทั้งระบบการจัดเก็บ

ภาษีการท ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.7 การจัดหาและปรับปรุงส านักงาน ให้มีสถานที่เพียงพอ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
6.8 การให้บริการแก่ประชาชนโดยจัดการให้บริการทั้งในและนอกส านักงาน  
6.9 การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

7.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7.1 การจัดอนุบาล 3 ขวบ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า ตลอดถึงการจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา  และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

8.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.2 การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.3 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

9.  ด้านการท่องเที่ยว 
 9.1 ปรับปรุงถนนโดยรอบเขาส าพุง  และถนนเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 
 9.2 ขยายเขตไฟฟูาเข้าไปยังแหล่งโบราณคด ี
 9.3 จัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และสาธารณูปโภคอย่างอ่ืนที่จ าเป็น 
 9.4 ปลูกต้นไม้โตเร็วสองข้างทางจากบ้านคลองนางาม-เขาส าพุง และบริเวณรอบเขาส าพุงแหล่ง

โบราณคด ี

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์    เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เกษตรกรในต าบล
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในต าบล
ให้มีศักยภาพในการผลิต การจ าหน่ายและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

-  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพในต าบลรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ

กระจายรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และงาน

ด้านการศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

-  จ านวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชนได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การ
ส่ง เสริมสุขภาพและการปูองกันโรคต่างๆ แก่
ประชาชน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาในโรคต่างๆ  
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
 



 
 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมด้านการศึกษา
เสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการที่จัดและ/หรือ
ให้การสนับสนุน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด ดูแลและแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอบายมุข ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน
และชุมชน   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ และให้กับ
สนับสนุน 
 

5. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการและให้การ
สนับสนุน 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์  เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและผังเมืองให้มีมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 

2. พัฒนาการคมนาคมสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 

- จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาสู่พ้ืนที่การเกษตร 

3. พัฒนาขยายเขตไฟฟูาภายในชุมชนและไฟฟูาสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

- จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟูา 

4. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

- จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ าทั้ง
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

5. มีผังเมืองที่ได้มาตรฐาน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดระบบ
ด้านผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเศษสระแก้ว 

 



 
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การคมนาคมสะดวก  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ   การพัฒนาด้านบริการพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลและพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้
เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการท างาน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

- จ านวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน การพัฒนาทางการเมือง การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วม 

3. จัดหา  พัฒนา  ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนที่มีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ อบต. - ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ

ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและได้รับการดูแลฟ้ืนฟู

อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร และสถานที่ในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- จ านวนอุปกรณ์/เครื่องจักร สถานที่ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 
 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ถิ่นอุตสาหกรรม  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   

             “เกษตรกรม่ังคั่ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  สาธารณูปโภคและแหล่งน้ าคลอบคลุม หมู่บ้านมีรากฐานที่
เข้มแข็ง” 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้ งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝุายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งเพาะปลูกพริกที่ได้รับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  เช่น เขาส าพุง 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   
   
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ 

    ในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 
 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ เทศบาล.มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใกล้และ

สะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มี
ศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้
ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบล
หนองบัวใหญ่ 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุุมเฟือย  
 
 
 
 

 
 



 
 

 

2.  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และบริเวณ

พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาพพ้ืนที่

ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ  มีพ้ืนที่ปุาและภูเขาเล็กน้อย เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 
เป็นบางพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
อนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   

๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีถนนเชื่อมโยง
กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตลาดยาง และถนนลูกรัง  ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคม
ไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    

๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในหมู่บ้านพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย
ของคนในชุมชน เพราะมีสภาพช ารุด 

๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเขาฉกรรจ์ การ
ให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีการขยายของบ้านเรือนราษฎร และส าหรับ
การให้บริการน้ าประปา  ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

 

 



 
 

 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล่ ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละกา ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  

(มาตรา 16(19)) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 



 
 

 

4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้ มครอง  ดู แล  และบ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ปู อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 



 
 

 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1  ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 
 



 
 

 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
   

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 



 
 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และใน
ระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ดังนี้    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1.ส านักงานปลัด อบต. 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5 งานรักษาความสะอาด 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 3. กองช่าง 
    3.1  งานก่อสร้าง 
    3.2  งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  
   

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
             วัฒนธรรม  

5.  กองสวัสดิการสังคม 
     5.1  งานสังคมสงเคราะห์ 
     5.2  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
     5.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 

 1.ส านักงานปลัด อบต. 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5 งานรักษาความสะอาด 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
     3.1  งานก่อสร้าง 
     3.2  งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  
   

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
            วัฒนธรรม  

5.  กองสวัสดิการสังคม 
     5.1  งานสังคมสงเคราะห์ 
     5.2  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
     5.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 



 
 

 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว    
(ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การ
บริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.
จังหวัด) ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่  8/2558  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2558  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  (ก.อบต.จังหวัด)  ในการประชุมครั้งที่  12/2558  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  
2558  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุาย
ข้าราชการประจ า และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ  ต้น) เป็นผู้ช่วยโดย
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 

1.ส านักงานปลัด อบต.  
1.1 พนักงานส่วนต าบล 6 อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า 0 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้าง 25 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 6 อัตรา  
2.2 ลูกจ้างประจ า 0 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง 4 อัตรา 

3. กองช่าง  
3.1 พนักงานส่วนต าบล 4 อัตรา  
3.2 ลูกจ้างประจ า 0 อัตรา 
3.3 พนักงานจ้าง 4 อัตรา 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 พนักงานส่วนต าบล 2 อัตรา  
4.2 พนักงานครู  6 อัตรา 
4.3 ลูกจ้างประจ า 0 อัตรา 
4.4 พนักงานจ้าง 15 อัตรา 
 



 
 

 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 พนักงานส่วนต าบล 2 อัตรา  
2.2 ลูกจ้างประจ า 0 อัตรา 
3.3 พนักงานจ้าง 0 อัตรา 

 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา  มีรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เป็นผู้ช่วย   และมีหัวหน้าส่วนราชการ 
(ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วน
ราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธี
คิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 3 - 3 9 
งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 2 1 
งานรักษาความสะอาด - - 2 7 

กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 1 - 2 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - 1 - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 1 - 1 - 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค 1 - 2 - 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 6 - 9 5 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  1 - 1 - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคมสงเคราะห์ 1 - - - 
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - - - - 



 
 

 

 
เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มา
ก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.สวัสดิการสังคม  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.ธุรการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่ ง เสริ ม พัฒนาด้ าน
สังคม  การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ได้รับบริการทางด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และงานด้านการศึกษา 
  
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- ผอ.สวัสดิการสังคม  
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการศึกษาฯ 
- จพง.ธุรการ 
- ครู 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก 
 

 



 
 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

- เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและผังเมืองให้มี
มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- นายไฟฟูา 
- ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
- ผช.นายช่างโยธา 
- ผช.นายไฟฟูา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการที่ดี 

- เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและด าเนินงาน
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืนและได้รับการดูแลฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

  
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน  กลาง)   

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน  ตน้)  

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต.         
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป  ตน้)  

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นิติกร (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 3 3 3 - - - -ว่าง 1 อัตรา- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
(รถเก็บขยะและรถบรรทุกน้ าหรือ 
รถดับเพลิง) 

3 3 3 3 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต ์(รถยนต์
ส่วนกลาง) 

1 1 1 1 - - -  



 
 

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ส านักงานปลัด อบต.         

คนงาน 7 7 7 7 - - -  

ยาม 1 1 1 1 - - -  

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1 - - -  

คนงานประจ ารถขยะ 6 6 6 6 - - -  

กองคลัง         

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง  ตน้)  1 1 1 1 - - - 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) 1 2 2 2 +1 - - 
 ปรับปรุงตัดโอน     
-ว่าง 2 อัตรา- 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง) 1 2 2 2 +1 - - 
ก าหนดเพิ่ม 1 อัตรา 
-ว่าง 2 อัตรา- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 2 2 2 2 - - - 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 1 1 1 -1 - - ปรับปรุงตัดโอน 

กองช่าง         

ผู้อ านวยการกองชา่ง  
(นักบริหารงานชา่ง  ตน้)   

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 2 2 2 2 - - - -ว่าง 2 อัตรา- 
นายช่างไฟฟาู (ปง./ชง.)  1 1 1 1 - - - -ว่าง 1 อัตรา- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 2 2 2 - - -  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู 2 2 2 2 - - -  
 
 

 



 
 

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
      

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา  
ต้น)  

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - -ว่าง  1  อัตรา- 
ครู (คศ.1) 6 6 6 6 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - - 

 

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 8 8 8 8 - - - -ว่าง  5  อัตรา- 
         

พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก 

5 5 5 5 - - - -ว่าง  1  อัตรา- 

กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม  ต้น)  

1 1 1 1 - - - 
 

นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
รวม 75 76 76 76 +1 - -  
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น) 
 

1. งานนโยบายและแผน 

2. งานบริหารงานท่ัวไป 

3. งานกฎหมายและคด ี

4. งานปูองกันและบรรเทา 

    สาธารณภยั 

5. งานรักษาความสะอาด 

 

1. งานการเงินและบัญชี 

2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้

3. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
 

 

1. งานก่อสร้าง 

2. งานออกแบบ และควบคุม     
    อาคาร 

3. งานประสานสาธารณูปโภค  

 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานส่งเสริมการศึกษา    
    ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 
 

1. งานสังคมสงเคราะห์ 
2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

-  นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)      - นักวิเคราะห์ ฯ (ปก.) (1)  - นิติกร (ปก.) (1)  - พง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2)    - ผช.จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 
-  จพง.ธุรการ (ปง.) (2)              -  ผช.นักวิเคราะห์ ฯ (1)    - นักการ (1)       - พง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (3)                - คนงานประจ ารถเก็บขยะ (6)       - พนักงานสูบน้ า (1)  

          -  พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงาน (7)  
-  ยาม (1) 
 
 
 
 

   
   
 

ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 3 2 8 17 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) (๑) 

งานกฎหมายและคดี งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานรักษาความสะอาด 
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โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
- จพง.การและบัญชี (ชง.) (1)     - จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (1)    - จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)    
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี (2)    - จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (เพ่ิม 1 อัตรา)  - จพง.จัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) (ปรับปรุงตดัโอน เพิ่ม 1 อัตรา)  
       - ผช.จพง.พัสดุ (1)    - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 

        
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 5 4 - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)    - นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.) (1)   
   -  ผช.นายช่างโยธา (1)     -  ผช.นายช่างโยธา (1)       - ผช.นายช่างไฟฟูา (2) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 3 4 - 

งานประสานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 -  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)          -  ผช.จพง.ธุรการ (1)  
 -  ผช.จพง.ธุรการ (1)     
 -  ครู (ค.ศ.1) (6) 
 -  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  (มีคุณวุฒิ) (เพ่ิม 2 อัตรา) 
 -  ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (8)  
 -  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (5)  

      
 
 
 

ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ครู (ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 6 - 10 5 

งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 -  นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)   
 
    
       
 
 
 
     

ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 1 - - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) (๑) 

 

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ ง  ด้านการบริหาร  ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มุ่งเน้นให้ประชาชน
ใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิด
ให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูล
ผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  การท างานต้องเตรียมการณ์
ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีการจัดท าควบคุมภายใน  มีการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหวิชาชีพเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือ
สร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา 
ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้
บุคลากรมีความรักความผูกพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของ
ตนเอง 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่ง
วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  
 
  



 
 

 

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค   

องค์การบริหารส่วนต าบลฯ จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ พนักงานส่วนต าบล ทุกคน ทุกต าแหน่ง
ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
เรื่อง  มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 

 
   โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง

ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2558  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

(นายวีระ  ฮวดเฮง) 
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