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1.หลักการและเหตุผล  
 

การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ 
คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เรา
เรียกว่า “Let the manager manages”  

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการ
บริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผน
ก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้น
หรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดท่ีจะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน 
(Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่  

(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการ
ใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา  

(2) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดก าลังคน หรือ การสูญเสียก าลังคนในองค์กร 
เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสาย
อาชีพ จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค าว่าวัฏ
จักรสายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดท่ีจะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดี
ที่สุด ส าหรับการวางแผนก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดก าลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่  

  2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุาย
จะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมี
ข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและ
ตลาดแรงงานไหน 

  2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนในสายงานที่
มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบ
เป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน  

  2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบ
โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถท่ีจะประเมินงบประมาณ
ล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น  

  2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็น
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อันดับแรก และฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
แผนการขาดแคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า  
  ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคนใน
องค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง 
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้  
   
                   1. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของ
แรงงาน การก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผน
คัดเลือก และการเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือก
คนเข้าท างาน 
  2. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 
  3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่
เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ 
จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
คาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทน
แรงงานคนด้วยเครื่องจักร 
  4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและ
ประเภทของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
และประหยัดสูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ 

4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้
กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้ 

4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 

4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถท่ีจะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผล
ท าให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  

4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เก่ียวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพ่ือการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 
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4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก  

1. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ ของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดประกอบกับ 
   2. ตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560  ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล ,อบต.) จัดท าปรับปรุงแผนอัตราก าลังสาปี พ.ศ.2561-2563 โดยได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓  ปี 
  จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร จึงได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  

2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คล้า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวนที่
เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง
จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
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และประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณา
วิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
คือ 

1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะ
ก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้อง
ทราบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพิ่มข้ึนใหม่  

3. เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้
อ านาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร 
งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลง
ได้ เช่น การเพ่ิมโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าจะก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 
วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจ านวนเท่าใด เพ่ือที่จะค านวณว่าใน 
1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
ค านวณไว้หรือไม่ 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบก่อนว่า 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 

 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท า

เพ่ิมหรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากร

ปัจจุบัน งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio 

analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ี

ได้รับการจัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
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9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 

10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน  
ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้  
  1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย  
  2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง  
   2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนใน ท้องถิ่น
มาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
   2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการ เองอาจ
ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้  โดยสามารถเรียก
ค่าบริการจากประชาชน 
  3. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดก าแพงเพชรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  4.ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 
  5.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  
  6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  8.  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
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1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ เพราะแต่

เดิมพ้ืนที่ของต าบลหนองคล้าเป็นปุาไม้เกือบทั้งหมด ต่อมาเม่ือประชากรเพ่ิมมากข้ึนจึงได้มีการแผ้วถางตัดไม้ ซึ่ง
ปัจจุบันไม่มีเหลือไม้พอที่จะสงวนให้ลูกหลานได้ดูกัน โดยต าบลหนองคล้ามีอาณาเขต ดังนี้   
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลมหาชัย 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลไทรงามและต าบลมหาชัย 
   ทิศใต ้ติดต่อกับต าบลพานทองและต าบลหนองทอง 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลพานทอง 

พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 85.25 ตารางกิโลเมตร 
(53,285 ไร่) 
  ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศของต าบลหนองคล้า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา การท าพืชไร่    การท าสวนผลไม้ การปลูกกล้วยน้ าหว้า การท าไร่
นาสวนผสม ส าหรับอาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การประมง การหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น  
  จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอไทรงาม  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ เดือนกรกฎาคม  2560 ต าบลหนองคล้ามีประชากรที่อาศัยอยู่จริง
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  5,142  คน จ าแนกเป็นชาย  2,611  คน หญิง  2,531  คน มีความหนาแน่เฉลี่ย  60  
คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,538 ครัวเรือน โดยแยกเป็นหมูบ้านได้ ดังนี้ 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่  1  บ้านหนองคล้า 482 496 978 276 
หมู่ที่  2  บ้านวังโขน 456 436 892 362 
หมู่ที่  3  บ้านแม่บัว 241 232 473 135 
หมู่ที่  4  บ้านหัวยาง 265 248 513 136 
หมู่ที่  5  บ้านใหม่เจริญพร 207 195 402 126 
หมู่ที่  6  บ้านใหม่ท้ายวัง 214 203 417 123 
หมู่ที่  7  บ้านโปร่งตะคลอง 304 320 624 166 
หมู่ที่  8  บ้านวังสามัคคี  442 401 843 214 
รวม 8 หมู่บ้าน 2,611 2,531 5,142 1,538 
 
 
 
 
 
 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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. ข้อมูลทางสังคม  เศรษฐกิจ และการบริการพื้นฐาน 

3.1 โครงสร้างพื้นฐาน 
  3.1.1 การคมนาคม 
  ต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอไทรงาม อยู่ห่างจากอ าเภอไทรงาม 7 กิโลเมตร มี
ถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอไทรงามกับต าบลหนองคล้า 2 สาย คือ จากบ้านโปร่งตะคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองคล้า 
ถึง อ าเภอไทรงาม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และจากบ้านวังโขน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองคล้า ถึง อ าเภอไทร
งามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และระยะทางจากต าบลหนองคล้าถึงจังหวัดก าแพงเพชรรวมระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร 
  การคมนาคมใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1280 (สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น) และ ทางหลวงหมายเลข 115 (สายบ้านวังโขน - อ าเภอไทรงาม) 
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการติดต่อและการคมนาคมในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรในพ้ืนที่ท าการเกษตรอีกหลายสายภายในต าบล ซึ่งมีทั้งถนนที่เป็นถนนพูนดิน ถนนลูกรัง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   

3.1.2 การประปา 
  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจากประปาหมู่บ้าน จ านวน 854 ครัวเรือน มีบางส่วนที่ขุดเจาะ
บ่อบาดาลในครัวเรือนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  
   1) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมอนามัย)  จ านวน      2 แห่ง  
   2) ประปาหมู่บ้าน (แบบโยธา)   จ านวน      5 แห่ง  
   3) ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรน้ าฯ) จ านวน      4  แห่ง  
   4) ประปาหมู่บ้าน (แบบ รพช. ขนาด 30 ครัวเรือน) จ านวน      4 แห่ง  
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  3.1.3 ไฟฟูา 
  ต าบลหนองคล้า ได้รับกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร สถานี
ควบคุมการจ่ายไฟลานกระบือ ซึ่งได้รับกระแสไฟฟูาทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ได้รับการติดตั้งระบบผลิต
กระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.1.4 การสื่อสาร การคมนาคม 

หมู่บ้าน 
เสียงตาม
สาย 

หอกระจายข่าว ที่ท าการไปรษณีย ์
โทรศัพท์
สาธารณะ 

หมายเหต ุ

1. บ้านหนองคล้า 
2. บ้านวังโขน 
3. บ้านแม่บัว 
4. บ้านหัวยาง 
5. บ้านใหม่เจริญพร 
6. บ้านใหม่ท้ายวัง 
7. บ้านโปร่งตะคลอง 
8. บ้านวังสามัคคี 

- 
1 แห่ง 
- 
- 
- 
1 แห่ง 
- 
1 แห่ง 

3 แห่ง 
- 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
- 
1 แห่ง 
- 

- 
1 แห่ง 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
-  
- 

 

  3.1.5 สถานประกอบการส าคัญ  
   สถานประกอบการด้านการบริการและพาณิชยกรรม  
    สถานที่จ าหน่ายอาหารและร้านอาหาร  จ านวน       2 แห่ง  
    สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มก๊าซ)  จ านวน       6 แห่ง
    ร้านค้าทั่วไป     จ านวน      44 แห่ง  
 3.2 สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
  3.2.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด ส านักสงฆ์  
   1) วัดปุาเลไลย์    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
   2) วัดคงคาราม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 8  
   3) วัดสว่างอารมณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
   4) วัดยางเจริญสุข   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
   5) วัดบ้านใหม่เจริญพร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
   6) วัดใหม่ท้ายวัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
   7) วัดโปร่งตะคลอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
   8) ส านักสงฆ์เนินพนันศรัทธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
  3.2.2 การศึกษา 
   1) โรงเรียนบ้านหนองคล้า ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1  
   2) โรงเรียนบ้านวังโขน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
   3) โรงเรียนบ้านแม่บัว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
   4) โรงเรียนบ้านหัวยาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
   5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
  3.2.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   1) ตู้ยามต ารวจ  ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังโขน จ านวน  1   แห่ง     
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2) โคมไฟฟูาสาธารณะ      จ านวน  8   หมู่บ้าน  
  3.2.4 กีฬาและนันทนาการ 
   1) สนามกีฬาประจ าโรงเรียน   จ านวน  4  แห่ง  
   2) สนามกีฬาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  4  แห่ง 
   3) สนามเด็กเล่น     จ านวน  1  แห่ง  
  3.2.5 การสาธารณสุข 
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคล้า (บ้านใหม่เจริญพร)   
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 
   2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคล้า (บ้านแก้วสุวรรณ)   
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะครองคาบเก่ียวต าบลมหาชัย 

3) คลินิก แพทย์  2  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน  
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน  114  คน  

  3.2.6 แหล่งน้ า 
   1) แหล่งน้ าธรรมชาติ หนอง บึง  จ านวน  -    แห่ง  
   2) คลอง ล าธาร ห้วย (สายหลัก)  จ านวน  2   สาย   
   3) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เขื่อน/ฝาย  จ านวน  -    แห่ง  
   4) สระน้ า    จ านวน  5    แห่ง  
   5) บ่อน้ าตื้น    จ านวน  45  แห่ง   
   6) บ่อน้ าบาดาล    จ านวน 658  แห่ง  
  3.2.7 กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
   1) กลุ่มอาชีพ    จ านวน  2  กลุ่ม  
   2) กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน  8  กลุ่ม  
   3) กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า, เยาวชน, แม่บ้าน, และ อสม. จ านวน  12  กลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
************************* 
1.วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 วิสัยทัศน ์
  “ท้องทุ่งเขียวขจี แหล่งดินดีน้ าไหล ถิ่นโปร่งใสบริหาร บ้านพัฒนาสร้างคน สู่ชุมชนก้าวหน้า” 

พันธกิจ 
 1 . จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และ ทางน้ า และจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
 2 . ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนแบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4 . ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน 
 5 . ส่งเสริม ช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6 . ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7 . ส่งเสริมบ ารุง ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว 
 8 . ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 9 . บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ ามีความสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3 . ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณภาพ 
 4 . ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 5 . ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในสังคม  
 6 . ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลิตพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
 7. ให้มีการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแล
สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่  
 8. ประชาชนได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 9 . ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 11 . สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
 12. บ ารุง ดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 13 . สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพของท้องถ่ินและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ท้องถิ่น 
 14. การบริหารองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ และ
สามารถตรวจสอบได ้
 15. ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคล้า จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ  ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบาย
น้ า 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ  
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การวางแผนและจัดท าผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบชลประทาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1    การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ 2     พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ 12 ปี   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  งานการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาปุา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การควบคุมด้านมลพิษ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 บ าบัดและจัดการขยะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรธรรมเทค  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 

ต าบล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน ประชาคมในทุกด้าน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 งานพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบคุณภาพในการท างานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และศาสนาวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  
ยุทธศาสตร์หลัก   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(Growth & Competitiveness)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive Growth)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ (Internal ocess)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT Analysis ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองคล้า แบบองค์รวม มีดังนี ้
   จุดแข็ง ( Strength=S)   

1.   มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การท าการเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
 2.   มีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์  

3.   มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น   ร้านค้าชุมชน กลุ่ม    
 เกษตรกร 
  4.   มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอ่ืน ๆ  
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5.   มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง อย่างลงตัว  
6.   มีรถน้ าและรถบรรเทาสาธารณภัยส าหรับบริการประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ 

 

   จุดอ่อน  (Weakness-W )  
1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ าในฤดูแล้ง และเกิดอุทกภัยในฤดูฝน 
2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม  
3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร  
4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ยาเสพติด ของประชาชน 
6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
8.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร 
9.  ระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ าสะอาดไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
10. ทางสัญจรส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง ส่งผลให้การคมนาคมไม่สะดวก 

 

   โอกาส ( Opportunity – O) 
1.  การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
2.  การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3.  การส่งเสริมสินค้าโอท็อปในต าบล 
4.  โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
5.  จังหวัดให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
6.  การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 

   อุปสรรค ( Threat – T )  
1.  การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2.  วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3.  การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4.  สภาวะเศรษฐกิจท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น 
5.  การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 

   6.  ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น  
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองคล้าเป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้าน พบว่า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานได้  พอสมควร 
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีบ่อน้ าตื้น  บ่อบาดาล  ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร  

 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
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1. โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ท่ีดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็น
บ่อ การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.   หน่วยงานอื่น ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน

งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
    2.   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.หนองคล้าได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะกิจจากรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ครอบคลุมมากขึ้น 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1.   ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 2.   บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ

คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน   
3.  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการที่น้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4.   องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการที่พัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
5. หน่วยงานภาครัฐเป็นโครงสร้างการพัฒนาประเทศท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนและราชการ

ส่วนภูมิภาคเป็นผู้น าที่สามารถเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชนได้ 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันในระดับ

ทุนนิยม ท าให้ประชาชนไม่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
2. ยังขาดนักอุดมการณ์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านอยู่มาก  

 

โอกาส (Opportunity=O) 
                   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๕ ก าหนดว่า รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ
ยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็น
ธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ รัฐต้องไม่ประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ รัฐพึงส่งเสริม 
สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและ
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ขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

   
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การเพ่ิมข้ึนของเกษตรอุตสาหกรรมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองส่งผล

กระทบต่อเกษตรพึ่งตนเองและชุมชนชนบท 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1.   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 

สถานที่ บุคลากร หลักสูตรเพื่อรองรับการให้บริการทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัย  
2.   บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ

คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3 .   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

4.   เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง     
       

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนยังมีไม่เพียงพอ 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดก าแพงเพชรให้

ความส าคัญ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง  
 2.   ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

2. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะ 
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จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.   ผู้น าชุมชนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.   การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
3.   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ยังไม่ได้เริ่มการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารการ

จัดการขยะ 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความ

ต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีความพร้อมทางด้านกายภาพตั้งอยู่ในภูมิประเทศ

และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรมที่ไม่ฝืนธรรมชาติ 
2. มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพที่เอ้ือต่อ

การท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง 
3. ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  
4. มีเครือข่ายในการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนกระจายอยู่ทั่วไป  

 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ยังไม่มีความชัดเจนในระดับผู้บริหารและการก าหนดนโยบายภาครัฐ  เพราะมองไม่เห็น

ความส าคัญและความจ าเป็นในการท าการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จึงไม่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มี
นโยบาย แผนงานและโครงการที่บูรณาการ ทั้งงานและงบประมาณ รวมทั้ง ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง 

2. ขาดองค์กรที่เป็นเจ้าภาพในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้
ที่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบการบริหารให้เป็นลักษณะบูรณาการ เพื่อสนับสนุนและผลักดัน
นโยบายการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับได้ 

3. ขาดการให้การสนับสนุนผู้น าท้องถิ่นในการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นแกนน าที่ส าคัญ ในการสร้างต้นแบบการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  

4. เกษตรกรไทยยังเป็นกลุ่มที่ยังมีความอ่อนแอ ขาดความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ขาดความสามารถในด้านการจัดการ ขาดโอกาส และความสามารถในการ
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เข้าถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานการผลิต จึงยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาและเริ่มต้น รวมทั้งไม่สามารถสร้าง
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานของการท า
การเกษตร อันได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ า ปุาไม้ และความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ  

6. ความอ่อนแอของชุมชนในชนบท ซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ที่
ท าให้ชุมชนในชนบทไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. กระแสการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ก าลังเป็นกระแสที่สร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคท่ี

รักสุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศและมี
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยจากสารพิษ  จึงควรใช้โอกาสนี้เร่ง
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตเกษตร โดยท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนทุกรูปแบบตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ 

2. นโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดเปูาหมายให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เป็น
ครัวของโลก ( Kitchen Of  The World ) จึงควรเร่งสร้างเครือข่ายความรู้และความเข้มแข็งให้กับภาค
การเกษตร เพื่อการพัฒนาผลผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ไปสู่อาหารปลอดภัยและการเป็นครัว
ของโลก 

3. นโยบายการเจรจาการค้าระดับทวิภาคี (FTA) และพหุภาคี (WTO) ได้เปิดโอกาสให้
สินค้าของประเทศคู่สัญญาสามารถส่งออกไปจ าหน่ายได้ โดยไม่เสียภาษีน าเข้า หากเราพัฒนาสินค้าเกษตรตาม
แนวทางการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก็นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่
เราจะสามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรในประเทศคู่สัญญาใหม่ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และความม่ังคั่งให้แก่เกษตรกรไทยได้อย่างดียิ่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. เศรษฐกิจกระแสหลักและทุนโลกาภิวัตน์เป็นอุปสรรคที่ส าคัญ ต่อการท าเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน แต่มิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากยังมีจุดร่วมและเกื้อกูลกัน ทั้งนี้อยู่ที่ความเข้าใจและ
การมีจิตส านึกและคุณธรรมของผู้คนในสังคม รวมทั้งภูมิปัญญาของผู้บริหารประเทศ ที่จะวิเคราะห์    จุด
เชื่อมโยงของแนวคิดทั้งสองระบบให้สามารถเข้ากันได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดและเก้ือหนุนกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การเร่งรัดในการลงนามสนธิสัญญาต่างๆ เช่น การท า FTA  นโยบายเกี่ยวกับสิทธิบัตร
สิ่งมีชีวิต และการยอมรับพืชและสัตว์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม GMOs อย่างไม่รอบคอบ จะท าให้เกิดการสูญเสีย
อาชีพ ทรัพยากรท้องถิ่น และเป็นการท าลายทุนทางสังคม เกิดการสูญเสียพันธุกรรมของพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ 
และท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามแนวทางเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต  

 
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีนโยบายในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหาร 
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3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมเสริมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในทุกด้าน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีนโยบายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.   ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.   ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.   การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเกณฑ์ต่ า 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ไม่มีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ในการ

รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยตรง 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดก าแพงเพชร มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน

การท างาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2.   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เก่ียวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การ
จัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 

 
7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีนโยบายในการบริหารจัดการการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการศึกษา ดูงาน การส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหาร 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีกระบวนการจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร 

 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายและ

ทดแทนกันได้ในกรณีอัตราว่าง 
2. บุคลากรบางส่วนท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันในการยึดเปูาหมายเพื่อ

องค์กรเป็นส าคัญ แต่ยึดเพียงเปูาหมายของตนเพ่ือให้งานในความรับผิดชอบแล้วเสร็จเท่านั้น  
3. การประสานงาน, การสื่อสารกันในองค์กร และการท างานเป็นทีมยังต้องได้รับการ

ปรับปรุง  
 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ 
2. มีหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท าให้มีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ได้รวดเร็ว การ
ปฏิบัติงานจึงมีความผิดพลาดน้อยลง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เช่น อ าเภอ, 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ระเบียบ กฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา (Top-

Down) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในบางครั้ง 
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ

งบประมาณล่าช้า 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า มีทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มและด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ต าบลหนองคล้ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลที่พอเพียง 
3. มีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออกก าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออุปกรณ์การ

ออกก าลังกาย 
4. มี อ.ส.ม. ประจ าต าบลที่มีจิตบริการในการปฏิบัติงานการดูแลประชาชนด้านสาธารณสุข 
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5. มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม ประเพณี กีฬา สันทนาการ 
6. มีการสงเคราะห์สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตร่วมกัน 
3. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปัญหายาเสพติด 

 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มีหน้าที่เก่ียวข้องพร้อมในการเข้ามาประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้สามารถดูแลด้านคุณภาพ

ชีวิต สุขอนามัยของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
3. มีสถาบันทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของเยาวชนและประชาชนได้ 
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างล าบาก 
2. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาสังคมกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
3. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภค

นิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชานในปัจจุบัน 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
จุดแข็ง (Strength=S)   
1. การเดินทางสะดวกเนื่องจากต าบลหนองคล้ามีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด  
2. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก จะต้องมีการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา 
2. ประชาชนในท้องถิ่นขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกให้สวยงาม มีความคิด

สร้างสรรค ์
3. โครงการในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณสูง 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. สภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน น้ ามันราคาแพง ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
2. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5.3 ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า                                                                                                  

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
สอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร 
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  
  1. จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการ
ให้รู้รักสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา 
  2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพ่ือเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป    
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 ด้านเศรษฐกิจ  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้กลุ่มอาชีพ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในต าบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด  
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่น
หลังสืบสานต่อไป 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   
 ด้านสาธารณสุข  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตส
ไปโรซีส โรคไข้หวัดนก     
   2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
 ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการท าเกษตรอินทรีย์ 
  2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตต าบลให้น่าอยู่  
 ด้านการเมืองการบริหาร   
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  1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
  3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
   4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้จัดเก็บเพ่ือน ามาพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก 
 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 

(5)) 
5. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16)) 
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ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 
45(3)) 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17 (3)) 
 

ภารกิจรอง 
 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
2. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
1. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68  
2. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
2. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
3. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.  ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12)) 
3. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11)) 
4. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7)) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
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1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67 (8)) 
2. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจรองที่เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตาม
ความ จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

2. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน (มาตรา 17 (16)) 

 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ส่วน 

ได้แก่ 
1) ส านักงานปลัด อบต. 
2) กองคลัง 
3) กองช่าง 

 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 9.๑  โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจ 
ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
ก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วน
ราชการต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ
1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานบันทึกข้อมูล 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานบริหารงานบุคคล 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
1.9 งานประชาสัมพันธ์ 
1.10 งานสาธารณสุข 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.12 งานทั่วไป 
1.13 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1.ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานธุรการ 
1.3 งานบันทึกข้อมูล 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานบริหารงานบุคคล 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
1.9 งานประชาสัมพันธ์ 
1.10 งานสาธารณสุข 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.12 งานทั่วไป 
1.13 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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2.4 งานธุรการ 2.4 งานธุรการ 
3.  กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานช่าง 
3.2 งานธุรการ 
3.3 งานเขียนแบบ 
3.4 งานไฟฟูา 
3.5 งานโยธา 
3.6 งานฝังเมือง 

3.  กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานช่าง 
3.2 งานธุรการ 
3.3 งานเขียนแบบ 
3.4 งานไฟฟูา 
3.5 งานโยธา 
3.6 งานฝังเมือง 

 

 
 
 
 8.๒   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่างปี  ๒๕61 – ๒๕63 

ส่วนราชการ 
กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓  ปีข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมาย
เหต ุ

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

1.ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
2.รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
ส านักงานปลัด อบต.          
 3.นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 6. นักวิชาการศึกษา (ปก) 1 1 ๑ ๑ - - -  
 7. นักพัฒนาชุมชน (ชก) 1 1 1 1 - - -  
 8. นักจัดการงานทั่วไป (ปก) 1 1 1 1 - - -  
 9. ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
 10. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง) ๑ 1 1 1 - - -  

 
11. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปง/ชง) 

1 
 

1 
 

1 1 - - 
 

- 
 

ว่าง 
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  
 ๑3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
 ๑4. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
 15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
 16. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
กองการคลัง          
 17. นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

 
18.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง) 

1 
2 2 2 

+1 - - 
ก าหนด
เพิ่ม 

 19. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)  1 1 1 1 - - - ว่าง 

 
20. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 
 

  ๑ 
 

1 1 1 - 
 

- 
 

- 
 

ว่าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
      21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
      22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
      ๒3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 1 1 1 1 - - -  

กองการช่าง         
      24. นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

      25. นายช่างโยธา (ปง) 1 
2 2 2 

+1 - - 
ก าหนด
เพิ่ม 

      26. นายช่างเขียนแบบ (ปง/ชง) - 
1 1 1 

+1   
ก าหนด
เพิ่ม 

       พนักงานจ้างตามภารกิจ         
      26. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
      27. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป         
       28. คนงานทั่วไป 1 1 1 1     
รวม 28 31 31 31 +3 - -  

 

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
ที ่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 30,000,000 31,500,000 33,075,000 

หมายเหต ุ   การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5% 
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ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ 
ต า 
แหน่ง 

จ านวน 
ท้ังหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 
ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

หมายเหตุ 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

256
1 

256
2 

256
3 

256
1 

256
2 

256
3 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ต้น 1 - 
449,94
0 1 1 1 - - - 

15,06
0 

15,06
0 

15,06
0 

465,0
00 

480,0
60 

495,1
20  

2 รองปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.) ต้น 1 1 
411,48
0 1 1 1 -    - - 

13,08
0 

13,44
0 

13,32
0 

424,5
60 

438,0
00 

451,3
20  

ส านักงานปลัด อบต. 

3 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ) 

ดัน 1 1 
359,52
0 

1 1 1 - - - 
12,24
0 

12,96
0 

13,44
0 

371,7
60 

384,7
20 

398,1
60 

 

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก 1 1 
258,00
0 1 1 1 - - - 

8,760 9,000 8,760 266,7
60 

275,7
60 

284,5
20  

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก 1 1 
299,64
0 1 1 1 - - - 

12,00
0 

12,12
0 

12,60
0 

311,6
40 

323,7
60 

336,3
60  

6 นักวิชาการศึกษา  ปก 1 1 
271,20
0 1 1 1 - - - 

8,880 9,000 9,360 280,0
80 

289,0
80 

298,4
40  

7 นักพัฒนาชุมชน  ชก 1 1 
276,96
0 1 1 1 - - - 

11,16
0 

11,52
0 

12,00
0 

288,1
20 

299,6
40 

311,6
40  

8 นักจัดการงานทั่วไป  ปก 1 1 
233,76
0 1 1 1 - - - 

7,680 7,800 8,760 241,4
40 

249,2
40 

258,0
00  

9 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -  
1
0 เจ้าพนักงานธุรการ  ปง 1 1 

155,64
0 1 1 1 - - - 

6,360 6,360 6,480 162,0
00 

168,3
60 

174,8
40  

1
1 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปง/ชง 
 

1 
 

- 
 

297,90
0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9,720 9,720 9,720 307,6
20 
 

317,3
40 
 

327,0
60 
 ว่าง 

 พนักงานจ้าง                  
1
2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 

139,20
0 1 1 1 - - - 

5,640 5,880 6,120 144,8
40 

150,7
20 

156,8
40  
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1
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1 1 

139,20
0 1 1 1 - - - 

5,640 5,880 6,120 144,8
40 

150,7
20 

156,8
40  

1
4 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  1 1 

139,20
0 1 1 1 - - - 

5,640 5,880 6,120 144,8
40 

150,7
20 

156,8
40  

1
5 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(ทักษะ) 

 1 1 
133,08
0 

1 1 1 - - - 5,400 5,640 5,760 
138,4
80 

144,1
20 

149,8
80 

 

1
6 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -  
 
                   

 
 
(ต่อ) 

ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ 
ต า 
แหน่ง 

จ านวน 
ท้ังหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 
ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

หมา
ยเหตุ จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
(1) 

256
1 

256
2 

256
3 

256
1 

256
2 

6
3 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง 

17 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ) 

ระดับ
ดัน 

1 1 384,720 1 1 1 - - - 
13,440 13,32

0 
13,080 

398,160 411,480 424,560  

18 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง 1 1 174,840 1 1 1 - - - 6,840 6,960 7,440 181,680 188,640 196,080  

19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1 - 0 1 1 1 +1 - - 
297,900 10,80

0 
10,800 

297,900 308,700 319,500 เพิ่ม 
20 เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง/ชง 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่าง 
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง/ชง 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่าง 
 พนักงานจ้าง                  
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ  1 - 138,000 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,620 149,280 ว่าง 
23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  1 1 136,560 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 142,080 147,840 153,840  
24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล  1 1 136,800 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 142,320 148,080 154,080  
กองช่าง 

25 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ) 

ระดับ
ต้น 

1 
 

1 
 

324,600 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11,280 11,76
0 

11,880 335,880 
 

347,640 
 

359,520 
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26 นายข่างโยธา ปง 1 1 196,080 1 1 1 - - - 7,440 7,320 7,440 203,520 210,840 218,280  

27 นายข่างโยธา ปง/ชง 1 - 0 1 1 1 +1 - - 
297,900 10,80

0 
10,800 

297,900 308,700 319,500 เพิ่ม 

28 นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 1 - 0 1 1 1 +1 - - 
297,900 10,80

0 
10,800 

297,900 308,700 319,500 เพิ่ม 
 พนักงานจ้าง                  
29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 1 144,360 1 1 1 - - - 5,880 6,000 6,240 150,240 156,240 162,480  
30 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 - 138,000 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,620 149,280 ว่าง 
 พนักงานจ้างทั่วไป                  
31 คนงานทั่วไป  1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000  

(4) รวม  31 22 
5,706,24
0 31 31 31 +3 - - 

1,096,3
20 

250,0
20 

255,06
0 

7,138,80
0 

7,389,02
0 

7,643,88
0  

(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%              
1,427,76
0 

1,477,80
4 

1,528,77
6  

(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น              
8,566,56
0 

8,866,82
4 

9,172,65
6  

(7) 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี              28.56 28.15 27.73   

1. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  
ส านักงานปลัด 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒ ิ
การศึกษ
า 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน 

1 -ว่าง- - ๐๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-001 นักบริหารงาน อบต. 
(ปลัด อบต.) 

ต้น ๐๔-๓-๐๐-๑๑๐๑ นักบริหารงาน อบต. 
(ปลัด อบต.) 

ต้น - - - - 

2 นายเท่ียง  สมโภชน์ ปริญญาโท ๐๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-002 นักบริหารงาน อบต. 
(รองปลัด อบต.) 

ต้น ๐๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-
002 

นักบริหารงาน อบต. 
(รองปลัด อบต.) 

ต้น 369,480 42,000 - 411,480 

3 นางสาวเบญจวรรณ แวววงศ์ ปริญญาโท 0    0๔-๓-๐๑-๒๑๐๑-001 นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 0๔-๓-๐๑-๒๑๐๑-001 นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 317,520 42,000 - 359,520 

4 นายณฐพงศ์ ชูเมือง ปริญญาตรี 0๔-๓-๐๑-๓๑๐๒-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก 0๔-๓-๐๑-๓๑๐๒-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก 258,000 - - 258,000 
5 นางสาวอรสา มุทธิกา ปริญญาโท 0๔-๓-0๑-๓๑๐๓-001 นักวิเคราะห์นโยบาย ปก 0๔-๓-0๑-๓๑๐๓-001 นักวิเคราะห์นโยบาย ปก 299,640 - - 299,640 
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และแผน และแผน 
6 นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว ปริญญาตรี 0๔-๓-0๑-๓๘0๓-001 นักวิชาการศึกษา ปก 0๔-๓-0๑-๓๘0๓-001 นักวิชาการศึกษา ปก 271,200 - - 271,200 
7 นายภาคภูมิ จ าปีทอง ปริญญาโท 0๔-๓-0๑-๓๘๐๑-001 นักพัฒนาชุมชน ปก 0๔-๓-0๑-๓๘๐๑-001 นักพัฒนาชุมชน ปก 276,960 - - 276,960 
8 นางสมลักษณ์ รอดภัย ปริญญาตรี 0๔-๓-๐๑-๓๑๐๑-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก 0๔-๓-๐๑-๓๑๐๑-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก 233,760 - - 233,760 
9 นางสาวกาญจนา แบบกัน ปริญญาตรี 62-2-0177 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช 62-2-0177 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช - - - เงิน

อุดหนุน 
1
0 

นางสาวพิมปภากร เอื้ออารีย์ ปริญญาตรี 0๔-๓-๐๑-๔๑๐๑-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง 0๔-๓-๐๑-๔๑๐๑-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง 155,640 - - 155,640 

11 -ว่าง- - 04-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปง/ชง 04-3-01-4805 เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปง/ชง 202,620   202,620 

12 นายประกิต เกตุด้วง ปริญญาตรี - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 139,200 - - 139,200 

13 นายธนะรัตน์ เอี่ยมรักษา ปริญญาตรี - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

- 139,200 - - 139,200 

14 นางสาวสุชัญญา ศรีเสมอ ปริญญาตรี - - - - ผู้ดุแลเด็ก (ทักษะ) - - - - เงิน
อุดหนุน 

15 นายพิษณุ มีสกุล ปวส. - - - - พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) 

- 139,200 - - 139,200 

16 นายธีระพงษ์ ตาก าพร้า ม.6 - - - - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- 133,080 - - 133,080 

 
 
กองคลัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒ ิ
การศึกษ
า 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน 

17 นางสาวธินวัฒน์ สายสด ปริญญาโท 04-๓-0๔-๒๑๐๒-001 นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 04-๓-0๔-๒๑๐๒-001 นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

18 นางสาวสุนันทา หินอ่อน- ปริญญาตร ี 04-3-0๔-๔๒01-001 เจ้าพนักงานการเงินและ ปง 04-3-0๔-๔๒01-001 เจ้าพนักงานการเงินและ ปง 206,620 - -  
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บัญชี บัญชี 
19 ก าหนดเพิ่ม - - - ปง/ชง - เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
ปง/ชง - - -  

20 -ว่าง-  04-3-๐๔-๔๒๐๔-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ปง/ชง 04-3-๐๔-๔๒๐๔ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ปง/ชง 206,620 - - ว่างเดิม 

21 -ว่าง-  04-3-๐๔-๔๒๐๓-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 04-3-๐๔-๔๒๐๓ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 206,620 - - ว่างเดิม 
22 -ว่าง- - - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 112,800 - - ว่างเดิม 
23 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สุขสิทธิ์ ปวส. - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
- 136,560 - -  

24 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ต้น ปริญญาตร ี - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล 

- 136,800 - -  

 

 
 
 
 
กองช่าง 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒ ิ
การศึกษ
า 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน 

25 นายเฉลิม ขอนดอก ปริญญาตร ี 0๔-๓-๐๕-๒๑๐๓-001 นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ต้น 0๔-๓-๐๕-๒๑๐๓-
001 

นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ต้น 282,600 42,000 - 324,600 

26 นายชัยวัฒน์ ศิริชัยน์วโรชา ปริญญาตรี 0๔-๓-05-๔๗๐๑-001 นายช่างโยธา ปง 0๔-๓-05-๔๗๐๑-001 นายช่างโยธา ปง 196,080 - - 196,080 
27 ก าหนดเพิ่ม - - - ปง/ชง - นายช่างโยธา ปง/ชง - - - เพิ่ม(1) 
28 ก าหนดเพิ่ม - - - ปง/ชง - นายเขียนแบบ ปง/ชง - - - เพิ่ม(1) 
29 นายปราโมทย์ สมตัว ปริญญาตร ี - - - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 144,360 - - 144,360 
30 - -. - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
- 112,800 - - ว่างเดิม 

31 นายทวีโรจน์  จันทร์สวย ปวส. - - - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - - 108,000 
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9. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) (๑) 

                        รองปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) (๑) 

                       กองการคลงั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 

                        กองช่าง 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

                        ส านกังานปลดั 
หวัหนา้ส านกังานปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

-งานบริหารงานทัว่ไป 
-งานธุรการ 
-งานบนัทึกขอ้มูล 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานนโยบายและแผน 
-งานส่งเสริมและพฒันาชุมชน 
-งานประชาสมัพนัธ์ 

-งานบริหารงานช่าง 
-งานธุรการ 
-งานเขียนแบบ 
-งานไฟฟ้า 
-งานโยธา 
-งานฝังเมือง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานธุรการ 

-งานการเงินและบญัชี 
-งานทะเบียนทรัพสินยแ์ละพสัดุ 
-งานจดัเก็บและพฒันารายได้ 
-งานธุรการ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 
(ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง ในระบบแท่ง) 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 



 
35 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

ระดับ ผอ./ระดับต้น นักวิชาการ/ชก นักวิชาการ/ปก ทั่วไป/ปง ลูกจ้างตาม
ภาระกิจ 

ลูกจ้างประจ า  รวม  

จ านวน ๑ - - 2 3 - 6 

โครงสร้างการบริหารงานกองคลงั 

งานการเงินและบญัชี/งานธุรการ 
-จพง.การเงินและบญัชี ปง(2) 

พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผูช่้วยเจา้พนกังานบนัทึกขอ้มูล (1) 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและ
พสัดุ 

พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.จพง.พสัดุ   (1) 
 

งานจดัเก็บและพฒันารายได้
พนกังานจา้งภารกิจ 

-ผช.จพง.จดัเก็บรายได ้ (1) 
 

             ผูอ้  านวยการกองคลงั 
   (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 
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ระดับ ผอ./ระดับต้น นักวิชาการ/ชก นักวิชาการ/ปก ทั่วไป/ปง ลูกจ้างตาม
ภาระกิจ 

ครู ศพด. ลูกจ้างประจ า  รวม  

จ านวน ๑ 2 3 ๑ 5 1 - 13 

งานบริหารงานทัว่ไป/งาน
สาธารณสุข/งานทัว่ไป 

-นกัจดัการงานทัว่ไป ปก (1) 
 

งานธุรการ/งาน
ประชาสมัพนัธ์ 

-เจา้พนกังานธุรการ ปง (1) 
พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.เจา้พนกังานธุระการ (1) 
 

งานบนัทึกขอ้มูล 
พนกังานจา้งภารกิจ 

-ผช.เจา้พนกังานบนัทึกขอ้มูล (1) 
 

งานบริหารงานบุคคล/
กฏหมายและคดี 

-นกัทรัพยากรบุคคล ปก  (1) 
 

งาน ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั/งานนโยบายและ

แผน 
-นกัวิเคราะห์นบายและแผน ชก (1) 
พนกังานจา้งภารกิจ 
-พนกัขบัรถยนต ์(ทกัษะ) 
-พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาด
เบา (ทกัษะ) 
 
 
 

งาน ส่งเสริมและพฒันาชุมชน/
งานส่งเสริมการเกษตร 

-นกัพฒันาชุมชน ชก (1) 
พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม 

-นกัวิชาการศึกษา ปก (1) 
-ครูผูดู้แลเด็ก (1) 

พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.ครูผูดู้แลเด็ก (1) 
 
 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
-นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้ (1)  

 

โครงสร้างการบริหารงานส านกัปลดั 

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง 
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ระดับ ผอ./ระดับต้น นักวิชาการ/ปก ทั่วไป/ปง ลูกจ้างตาม
ภาระกิจ 

ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจ า  รวม  

จ านวน ๑ - 3 2 1 - 7 

งานช่าง/งานเขียนแบบ/งานโยธา/งานฝังเมือง  
-นายช่างโยธา ปง  (3) 
พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.นายช่างโยธา (1) 
 

งานไฟฟ้า 
พนกังานจา้งทัว่ไป 

-คนงานทัว่ไป   (1) 
 

งานธุรการ 
พนกังานจา้งภารกิจ 
-ผช.จพง.ธุรการ  (1) 

 

             ผูอ้  านวยการกองช่าง 
   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ) 
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10.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานต าบล โดยการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานส่วนต าบล ทุกคน ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา อาจ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรืออาจหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ   การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  1. ปรัชญาและรูปแบบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า   
  ความมุ่งม่ันก็คือ ตั้งใจจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคต้า ในอันที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข ให้แก่ประชาชน มีการแจกแจง แบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ  ให้แก่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั่วถึง  
เป็นธรรม  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  โดยหลักการท างานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ 
ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได้ มุ่งกระจายอ านาจ และที่ส าคัญให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การส่วนต าบล นอกจากนี้จะด าเนินบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดที่ดี 
(Good Governance) ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

2) สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความน่าเชื่อเถือ   และความมั่นใจแก่ประชาชน   ต่อการด าเนินงานตามนโยบาย   แผน   และโครงการของรัฐ 
ด้วยการให้ความส าคัญกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง 

3) สนับสนุนระบบการจัดท างบประมาณ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการศึกษา 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมที่จะมีผลต่อการจัดท างบประมาณ ด้วยการให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีกระบวนการที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม และมีการ
จัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงความประหยัดและสมประโยชน์ 

4) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติและตรวจสอบ 
งานอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้เกิดประโยชน์ ในด้านการติดตามผล การตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งให้มีการ
รวบรวมระเบียบกฎหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา อันจะท าให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน  

5) ตรวจสอบการจัดท าบัญชีต่างๆ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
6) ส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูล  ส าหรับการจัดท ารายงานฐานะการเงิน   ผลการ 

ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ครบถ้วน 
โปร่งใส ตรงเวลา และตรงต่อความเป็นจริง 

7) ส่งเสริมให้มีระบบการถ่วงดุลอ านาจและการตรวจสอบให้เป็นไปอย่าง 
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เหมาะสม ไม่ให้ฝุายหนึ่งฝุายใดมีอ านาจมากเกินไป    ซึ่งอาจจะน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ผิด  เกิดผลเสียหาย
แก่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล   นอกจากนี้การท างานของแต่ละฝุาย   ให้เน้นการท างานแบบมีความรู้   มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน ละเว้นการท างานด้วยความเคยชิน อันจะช่วยลดความเสี่ยง 
 

8) ส่งเสริมการกระจายอ านาจด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างตัดสินใจในบางเรื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น รับกิจการบางอย่างไปด าเนินการ  ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมตัดสินใจ
บางเรื่องบางกรณี 

9)   การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการด้วย   โดยวิธีการให้
ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ 
  2. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
   1)  ก าหนดจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
   2)  จัดพิมพ์วินัย และวิธีการลงโทษ แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้
ทราบโดยทั่วกัน 
   3)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   4)  เผยแพร่จรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการ และปลูกฝังให้ยึดมั่นในอุดมการณ์  
มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเท่ียงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
   5)  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีความกล้า 
ในอันที่จะปกปูองสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน 
   6)  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานที่มีจริยธรรม
สูง ด้วยการที่ผู้บริหารกระท าเป็นแบบอย่าง และด าเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
   7)  ด าเนินการโดยเร่งด่วน ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ หากมีสัญญาณแจ้งว่า อาจมี
ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์   และจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานเกิดข้ึน ด้วยการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   8)  ด าเนินการแก่บุคลากร หากปรากฏว่าไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติตามควรแก่กรณี เช่น การลงโทษทางปกครอง การงดความดีความงาม 
   9)  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล   มีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมายส าหรับการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้มีความเป็นไปได้ส าหรับการน าไปสู่การปฏิบัติ  
   10) ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนต าบล ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและถือปฏิบัติตามจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน ได้ทั้งการครองตน และครองงาน เช่น มีการ
ให้ประกาศเกียรติคุณ เสนอขอให้ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ และวงษ์ตระกูลสืบไป  
  3. ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
   1)  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ 
   2)  ให้มีการฝึกอบรมตามความต้องการในการฝึกอบรมและความก้าวหน้าของ  
วิชาชีพแต่ละด้านเพ่ือสร้างความช านาญและเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะประสานกับวิทยาลัยการปกครอง จังหวัด และ
สถาบันการศึกษา 
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3)  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
   4)  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
   5)  เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 
 
  4. โครงสร้างองค์กร 
   1)  มีการจัดโครงสร้างองค์กร   ให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่    ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างครบถ้วน โดยส่วนราชการใดจะมีหน่วยงานภายในอย่างไร มีบุคลากรเท่าไร ขึ้นอยู่กับปริมาณ และ
คุณภาพของงาน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร จากนั้นให้
เผยแพร่ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 
   2)  ท าการประเมินผลโครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่ม    หรือลดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้   หรืออาจจะมีการก าหนด
ต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณและ
คุณภาพของงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร 
   3)  จัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งแสดงอ านาจ
หน้าที่ แสดงแก่ประชาชน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบโดยทั่วกัน 
  5. การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่งงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน ว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เพียงใด กรณีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ใดเป็นผู้รักษาการแทน อย่างไรก็ตามในการแบ่งหน้าที่ สิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญ ก็คือให้มีการตรวจสอบกัน เพื่อเป็นทางหนึ่งที่จะปูองกันความผิดพลาดได้  
   2)  ให้แจ้งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อ 1) ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบแล้ว 
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนจัดท ารายละเอียดของภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  
   3)  ให้มีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละหน่วยงานของแต่ละคนเป็น
ประจ าทุก 6  เดือน  ผลการประเมินแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
  6. นโยบายการบริหารด้านบุคลากร 
   1)  น าแนวทางมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล มาใช้
เป็นหลักในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2)  ให้มีการปฐมนิเทศกับบุคลากรที่บรรจุใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ เกิดทักษะใหม่ๆ สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
   3) ให้น าผลการประเมินบุคคลของบุคลากรในหน่วยงาน มาใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนระดับต าแหน่ง และการย้ายเปลี่ยนงาน  

4)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน  ค านึงถึงความซื่อสัตย์  
และจริยธรรมของผู้ถูกประเมินด้วย 
   5)  ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพิจารณาด าเนินการทางวินัย แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ   กฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม เหมาะสมกับ
พฤติการณ์ของการกระท าผิด 
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11. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

๑.  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์   
     สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๒. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า ทุกคนจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ   
     อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลัง 
     ความสามารถ 
๓. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน 

ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการ  
กลั่นแกล้งกัน 

๔. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต าบลหนองคล้า ทุกคน จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก  
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของ
ตน โดยไม่ ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

5.   ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของรัฐ  
6.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เต็มก าลังความสามารถ  ไม่แสวงหา 
      ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
7.   ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมประจ าใจ  โดยเฉพาะการเป็นผู้มีสัจธรรม  และความส านึกส าหรับ 
      ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
8.   ต้องปฏิบัติงาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและประชาชนเป็นส าคัญไม่เบียดเบียน 
      เอาทรัพย์สินหรือเวลาของราชการเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง 
9.  ต้องดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  
10.  ต้องไม่มีการกระท าในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ระหว่างผลประโยชน์ของราชการ         

 กับประโยชน์ส่วนตัว  ต้องสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
****************************************** 
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ภาคผนวก 


