
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  

 

  
 
 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.)         
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) ที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอ
ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข      
ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น 
ขั้นตอนส ำหรับกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง มีดังนี้ 

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 างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน

(ratioanalysis)   ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ี

ได้รับการจัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลัง ลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก

หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.หลักกำรและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

2.8 เพ่ือเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

2.9 เพ่ือสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งโดย
พิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งที่ก าหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 

2.10 เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผน
อัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  

2.11 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม   
ไม่ซ้ าซ้อน 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ซึ่งประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นประธาน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  หัวหน้า
ส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  และมีพนักงานส่วนต าบล 1 คน  เป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น      
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต   
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน

3. กรอบแนวคิดในกำรจดัท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี 
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มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  
มากกาว่าจะเป็นข้อมูลทีใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  
นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความจ าเป็นต้ องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน    
3  ประเด็นดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารที่
ไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.  ก และ อบต. ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและ
การก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
 3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน      
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ   
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว        
และสร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ 
เศรษฐกิจ 

1.ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล   

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่    
แนวระนาบมากขึ้น 

2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล   
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมอืงศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง  ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกจิและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
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(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25  ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 

1. แนวคิดและหลักกำร 
หลักกำร  

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 
   2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่าง
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เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading 
and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. เป้ำหมำย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ USA) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 

3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ  
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมคีุณภาพ 

1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic     
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศำสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศำสตร์ตำมกรอบ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้   
 ๔.๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน          
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ 



8 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน 
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๒ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่าน
มาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทย
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 ๔.๓ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  การพัฒนา ๕ ปี  
ต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขัน
ได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน   
 ๔.๔ ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
 ๔.๕ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง  และย่ังยืน 
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๖ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมำภิ
บำลในสังคมไทย   (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้าง
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กลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๔.๗ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้ม
ของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้าน          
โลจิสติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)   

๔.๘ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การเพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   

๔.๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง   
น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน   
 ๔.๑๐ ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญท้ังในทุกระดับ  
  
แผนพัฒนำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
วิสัยทัศน์          
  “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัว

จากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัย 
2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค   
4)  พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยว 
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5)  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้าง
รายได้และมูลค่าเพ่ิม 
เป้ำประสงค์รวม  

1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม   

2)  ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3)  การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกภาคส่วนมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับรวมทั้งการเพ่ิมปริมาณการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร 
ตัวช้ีวัด / ค่ำเป้ำหมำย 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ6 
2)  ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita :GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ

10 
3)  ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
4)  สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 
จังหวัดอุบลราชธานี   ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เป้ำประสงค์ 

๑) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
๒) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
๓) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มาตรวจ

รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 
2)  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์จปฐ. ร้อยละ 25ต่อปี 
3)  ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ  เทียบ

กับจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดของจังหวัด เป้าหมาย 4 ปีร้อยละ 60 
4)  ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita:GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ2.5ต่อปี 
5)  ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
6)  ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  ต่อปี 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 
2)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
3)  พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานของ

ประชาชน 
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4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
6)  ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 เป้ำประสงค์  ศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึนเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 2 
  2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 3.5 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การ
ลงทุน 

2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน  

3)  ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
4)  ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
เป้ำประสงค์การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  
ตัวช้ีวัด / ค่ำเป้ำหมำย 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปีร้อยละ 16 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปีร้อยละ  ๒๐  
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย  
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยว  
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน 
 ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

๕) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งใน
และตา่งประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

เป้ำประสงค์: 
 1)เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร(ผลิต) 

2)เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูป 
3)เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด / ค่ำเป้ำหมำย 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรเป้าหมาย 4 ปี 

ร้อยละ 60  
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 40  
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก 
 3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

เป้ำประสงค์   
1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
2)  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  
3)  พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตัวช้ีวัด / ค่ำเป้ำหมำย 
1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ25 ต่อปี 
2)  สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 24 
3)  จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์ ในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง ต่อปี  
4)  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติ

และตามแนวชายแดน 
2)  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั้งด้านความ

มั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 

      วิสัยทัศน์ของอ ำเภอ 

  “ เมืองมาตรฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ความม่ันคง  การบริหารและการบริการ
ไปสู่เป้าหมาย  คือ  เมืองน่าอยู่  เมืองคนดี  เมืองมีความสุข ” 

 

      เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 
  1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันด้านการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ 
  3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน 
  4. เพื่อสร้างระบบการบริหารที่ดีและน าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

      ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
  ยุทธศำสตร์ที่  1   ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
       1.1   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
       1.2   ส่งเสริมให้การตลาดในระบบเครือข่ายเชิงรุก 
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  ยุทธศำสตร์ที่  2   ยุทธศำสตร์กำรผลิตสินค้ำอินทรีย์ 
2.1 ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตการพัฒนาคุณภาพ  และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบ

ครบวงจร 
  ยุทธศำสตร์ที่  3   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำน 
       3.1   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศำสตร์ที่  4   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
       4.1  ส่งเสริมการใส่วนร่วมของภาครัฐ   ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
       4.2   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.3   การพัฒนาองค์กรอ าเภอส าโรง 
       4.4   การบริการประชาชน 

  ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
 

    วิสัยทัศน์ 

“ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาดีทุกเพศวัย  คนทุกวัยไม่ถูกเมิน   
น าความเจริญสู่โนนกาเล็น” 
 

               ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   แนวทางท่ี  1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  

 ถนน สะพานและท่อระบายน้ า 
     แนวทางท่ี  1.2  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
     แนวทางท่ี  1.3  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
     แนวทางท่ี  1.4  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ า เพื่ออุปโภค  

 บริโภค และการเกษตร 
 แนวทางท่ี  1.5  การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและสำธำรณสุข        

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
   แนวทางท่ี  2.1  การพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น 
   แนวทางท่ี  2.2  การบริหารจัดการสาธารณสุข 
   แนวทางท่ี  2.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
   แนวทางท่ี  2.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

แนวทางท่ี  3.1  ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง 

แนวทางท่ี  3.2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี  3.2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   แนวทางท่ี  4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี  4.2  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
   
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิ 

 ปัญญำท้องถิ่น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

 แนวทางท่ี  5.1  การพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ 
 นอกระบบ 

 แนวทางท่ี  5.2  การส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมและจารีต 
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี  6.1  การพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  6.2  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                  เป้ำประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอและทั่วถึง 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีขึ้น        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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               ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆใน
พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคาร
ต่างๆ สิ่งก่อสร้างใน ฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  
    สังคม และสำธำรณสุข        

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน 
สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ        
-ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มคีวามรู้  
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพื่อความมั่นคงของชาต ิเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน 

-ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ส่งเสริมการประกอบอาชพีให้แก่ประชาชน 
- วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบลโนนกา
เล็นและอ าเภอส าโรง 

4. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ า ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สรา้งและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 

 อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ต่างๆ ฯลฯ 

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 -เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
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         กลยุทธ์ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ถนน สะพานและท่อระบายน้ า 

   1.2  กลยุทธ์การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
   1.3  กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.4  กลยุทธ์การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ า เพื่ออุปโภค  บริโภค และ 
          การเกษตร 

1.5  กลยุทธ์การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและสำธำรณสุข        

2.1 กลยุทธ์การพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีข้ึน 
 2.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการสาธารณสุข 
 2.3 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
 2.4 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

3.1  กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
3.2  กลยุทธ์การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
3.3  กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 4.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิ 
    ปัญญำท้องถิ่น   

5.1  กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
5.2  กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมและจารีต ประเพณี และภูมิ 
       ปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

                จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ถนน สะพานและท่อระบายน้ า 

   1.2  กลยุทธ์การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาและขยายเขตประปา 
   1.3  กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
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   1.4  กลยุทธ์การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ า เพื่ออุปโภค  บริโภค และ 
          การเกษตร 

1.5  กลยุทธ์การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและสำธำรณสุข        

2.1 กลยุทธ์การพัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีข้ึน 
 2.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการสาธารณสุข 
 2.3 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาสังคม 
 2.4 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

3.1  กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
3.2  กลยุทธ์การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
3.3  กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 4.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิ 
    ปัญญำท้องถิ่น   

5.1  กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
5.2  กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมและจารีต ประเพณี และภูมิ 
       ปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

        ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
                ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มุ่งพัฒนา 6 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและสำธำรณสุข 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย ปัญหาสังคมจะ
รุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างาน
กับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง 
สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้
กฎหมาย 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้สามารถ

ผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ออกสู่ตลาด เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมให้พัฒนาการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 กำรศึกษำ 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศำสนำ 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
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 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครฐัจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 
 
สภำพปัญหำ  ควำมตอ้งกำรของประชำชนในเขตพื้นที่องค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิ่น 
 
    ข้อมูลเกี่ยวกบัที่ตั้ง  
1) สภำพทั่วไป 
     1.1 ที่ตั้ง 

ต ำบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอส าโรง 
ประชาชนส่วนใหญ่จะย้ายมาจากท้องที่ของอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือมาหาแหล่งท ามาหากินแหล่งใหม่ 
เช่น  ย้ายมาจากอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจากห้วยขะยุง อ าเภอวารินช าราบ เป็นต้น ก่อตั้งเป็น
หมู่บ้านครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2413 โดยมีพ่อใหญ่กิ กับแม่ใหญ่ชาตรี ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยก่อนน้ าใต้ดินอุดมสมบูรณ์ดีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศเป็นเนินสูง  มีสัตว์คล้ายกระรอกแต่หางจะไม่เป็น
พวง  ชาวบ้านเรียกว่า “ตัวกาเล็น” จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโนนกาเล็น” ตั้งหลักแหล่งอยู่ทิศตะวันตกของ
อ าเภอส าโรง มีการแบ่งเขตต าบลและหมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  ในปัจจุบัน 

  สภาต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นตาม  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 40 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 
 
 1.2  ขนำด / ที่ตั้ง / อำณำเขต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลโนนกาเล็น อยู่ทางทิศตะวันตก 
เฉียงใต้  ของอ าเภอส าโรง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอส าโรง  3  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ  30  กิโลเมตร 

 
  อำณำเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบอน ต าบลท่าลาด  และต าบลห้วยขะยุง   

อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ และต าบลหนองหัวช้าง  
    อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ขนำดเนื้อที่   
ต าบลโนนกาเล็น  มีเนื้อท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 65.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,631.00 ไร่ 

ดังนี้ 

   ตำรำงแสดงเนื้อที่แบ่งตำมเขตหมู่บ้ำน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
พื้นที่ 

(ตำรำงกิโลเมตร) 
พื้นที่ 
(ไร่) 

1 บ้านโนนกาเล็น 4.0 2,500.00 
2 บ้านสว่าง 5.5 3,437.50 
3 บ้านเปือย 2.5 1,562.50 
4 บ้านบุ่ง 5.0 3,125.00 
5 บ้านดอนผึ้ง 6.0 3,750.00 
6 บ้านหนองผือ 7.0 4,375.00 
7 บ้านโพนงาม 5.4 3,381.00 
8 บ้านโพนเมือง 6.0 3,750.00 
9 บ้านหนองแต้ 4.1 2,562.50 

10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 8.0 5,000.00 
11 บ้านโปร่งค า 4.0 2,500.00 
12 บ้านเปือยใต้ 7.5 4,687.50 

รวม 65.0 40,631.00 
 

          
1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 

สภำพภูมิประเทศ  ต าบลโนนกาเล็นมีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม มีความลาด
เทเล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่มีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ้ืนที่บางส่วนเป็นท าเลสาธารณะ มีดอนปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่าง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการท านาปี 

อุณหภูมิ  ลักษณะทั่วไปของต าบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาว
อากาศจะหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม – เมษายน  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  41.8  องศาเซลเซียส และต่ าสุดประมาณ 7.6 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝน เฉลี่ย  10  ปี  (ปี 2537–2547) ประมาณ 1,497.9 มิลลิเมตร และฝน
เริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม และฝนจะหยุดตก เดือนตุลาคม 

แหล่งน้ ำและปริมำณน้ ำในรอบปี  ต าบลโนนกาเล็น มีระดับน้ าใต้ดิน เฉลี่ยประมาณ  4 – 
8 เมตร ระดับน้ าบาดาล มีความลึกตั้งแต่ 6 – 25 เมตร คุณภาพน้ าเป็นน้ ากระด้าง มีสีเหลืองอ่อน บาง
แห่งจะเค็มไม่เหมาะที่จะน ามาบริโภค 
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ตำรำงแสดงแหล่งน้ ำของต ำบลโนนกำเล็น 
หมู่ที่ ชื่อแหล่งน้ ำ จ ำนวน หมำยเหตุ 
1 สระหนองคู, หนองผือ 2  
2 หนองมะโต๊ะ, หนองสระหลวง, โสกขี้หิน, ห้วยร่องแดง, ห้วยเปือย 5  
3 อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่, ร่องไม้ยาง, ร่องชี, กุดน้ าใส, ห้วยควน 5  
4 อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่, ห้วยไผ่, หว้ยหินลาด 3  
5 ร่องขี้นก, ร่องน้ าพุ, สระหนองบก, สระน้ าหนองคู 4  
6 หนองผือ, หนองโสกดินหญ้า, หนองน้ าขุ่น, หนองกุง, หนองอีทก, หนองน้อย, 

หนองคลอง 
7  

7 สระบุ่งหวาน, สระโพธิ์งาม, หนองจาน, หนองดง, หนองแปลน, หนองกอก
ด่อน, ห้วยควน, ห้วยโพธิ์, ห้วยไฮ 

9  

8 หนองชาด, หนองสระดิน, หนองสระใหญ่, หนองแก่นช้าง 4  
9 ห้วยไผ่, หนองแต้ 2  

10 หนองสระหลวง, ร่องคายข้าว 2  
 
              1.4  กำรปกครอง 

   ต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  แบง่การปกครองเป็น  12  หมู่บ้าน  
ดังนี้ 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนครัวเรือน / เขตกำรปกครอง  แยกตำมหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวน

ครัวเรือน ผู้น ำหมู่บ้ำน 
ระยะทำงห่ำง
จำกอ ำเภอ 
(กิโลเมตร) 

หมำยเหตุ 

1 บ้านโนนกาเล็น 117 นายชิติพัทธ์  เรือนชิน 3 ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านสว่าง 117 นายชัยเนตร  ค าแสนราช 8 ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านเปือย 160 นายจ าปี  แก้วสว่าง 12 ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านบุ่ง 174 นายถวิล   สารีอาจ 12 ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านดอนผึ้ง 190 นางเสวียน  บรรทชาติ 14 ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองผือ 204 นายเกียรติศักดิ์   ธรรมาวัติ 8 ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโพนงาม 260 นายบุญเสริม  แก้วสง่า 5 ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านโพนเมือง 235 นายหลอด   ค าแสนราช 3 ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านหนองแต้ 38 นายอ านวย   แสงไสย์ 11 ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 171 นายวิชิต  โสพันธ์    7 ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านโปร่งค า 62 นายหนูกรณ์   นันทบุตร 6 ก านันต าบล 
12 บ้านเปือยใต้ 115 นายจงใจ  โกมลศรี 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 



23 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

             1.5  ประชำกร 
     1.5.1  จ านวนครัวเรือน  1,942  ครัวเรือน 
     1.5.2  จ านวนคนหรือสมาชิกรวม  7,755  คน  
                                        แยกเป็นชาย  3,861  คน  หญิง  3,894  คน 

1.5.3  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท านา 
1.5.4  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ จะเห็นได้จากทุกหมู่บ้าน จะมีวัดโดย

มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการท าบุญตามเทศกาลต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิม โดยแต่ละเดือนจะมีเทศกาลงานบุญแตกต่างกันออกไปจนครบทั้ง  12  เดือน 

1.5.5  ระดับการศึกษาของคนในต าบล (สูงสุด  3  อันดับแรก) 
1. จบชั้นประถมศึกษา ป. 4 -  6     58.90% 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 – 3     16.40% 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย              11.51% 

1.5.6  รายได้เฉลี่ย   50,146.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.7  รายรับจากบัญชีครัวเรือน          177,810.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.8  รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน          105,835.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.9  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  31,380.00 บาทต่อคนต่อปี 
1.5.10  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 25,210.00 บาทต่อคนต่อปี 

 
                  สถิติประชำกรจำกทะเบียนบ้ำน แยกรำยพื้นที่ ระดับต ำบล  
                            ข้อมูลของเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 
 

หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

เพศชำย เพศหญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาเล็น 254 265 519 
หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 242 248 490 
หมู่ที่ 3 บ้านเปือย 323 351 674 
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง 363 377 740 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนผึ้ง 413 415 828 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ 415 445 860 
หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม 575 527 1,102 
หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง 431 423 854 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแต้ 77 83 160 
หมู่ที่ 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 353 347 700 
หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งค า 138 133 271 
หมู่ที่ 12 บ้านเปือยใต้ 277 280 557 
 3,861 3,894 7,755 

 
    หมำยเหตุ  ข้อมูลของต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 
 2.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 

  2.1  อำชีพ  ประชำกรของต ำบลโนนกำเล็น  ประกอบอำชีพต่ำงๆ ดังนี้ 
 

อำชีพ 
จ ำนวนประชำกร (คน) 

เพศชำย เพศหญิง รวม 
ไม่มีอาชีพ 53 73 126 
นักเรียน 568 552 1,120 
นักศึกษา 130 125 255 
ท านา 2,130 2,152 4,282 
ท าไร่ 3 2 5 

รับราชการ 42 24 66 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 11 26 

พนักงานบริษัท 197 163 360 
รับจ้างทั่วไป 401 331 732 

ค้าขาย 79 98 177 
ธุรกิจส่วนตัว 15 21 36 

อ่ืน ๆ หรือไม่ระบุ 173 397 570 
รวม 3,806 3,949 7,755 

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
                      2.2.1  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน    12   แห่ง 
                               2.2.2  โรงส ี    จ านวน    39  แห่ง 
                      2.2.3  ร้านค้า    จ านวน    57  แห่ง 
                      2.2.4  ร้านซ่อมรถ   จ านวน    10   แห่ง 
                      2.2.5  ร้านเชื่อมเหล็ก   จ านวน      1   แห่ง 
                      2.2.6  ฟาร์มหมู    จ านวน      3 แห่ง 
                      2.2.7  ฟาร์มไก่    จ านวน      1   แห่ง 
                      2.2.8   ร้านเสริมสวย   จ านวน      1   แห่ง 

 
3.  สภำพทำงสังคม 

          3.1  กำรศึกษำ 
         3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    6    แห่ง 
         3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ านวน    1     แห่ง 
         3.1.3  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  12 แห่ง 
         3.1.4  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน    1 แห่ง 
         3.1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน จ านวน    1 แห่ง 
         3.1.6  ห้องสมุดสาธารณะ   จ านวน    - แห่ง 
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ตำรำงแสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ล ำดับที่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

อนุบำล 
ป. 1 – ป. 

6 
รวม 

1 โรงเรียนบ้านบุ่ง 35 141 176 
2 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 14 87 101 
3 โรงเรียนบ้านโพนงาม 19 81 100 
4 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า 27 76 103 
5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 18 112 130 
6 โรงเรียนบ้านเปือย 20 71 91 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 45 - 45 
 รวม 178 568 746 

 
นอกจาก  7  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแล้ว ยงัมี

โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโพนเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านโพนเมือง   
 
    3.2  สถำบัน และองค์กรทำงศำสนำ 
         3.2.1  วัด     จ านวน    9      แห่ง 
         3.2.2  ส านักสงฆ์    จ านวน    1 แห่ง 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลสถำบันและองค์กรศำสนำ 
 

ล ำดับที่ ชื่อวัด 
ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 

เจ้ำอำวำส 

1 วัดบ้านโนนกาเล็น 1 พระอธิการฉลาด  อสโม 
2 วัดบ้านโพนเมือง 8 พระวิชาญ  พันเกษราช 
3 วัดน้ าเที่ยง บ้านหนองผือ 6 พระรังสรรค์  
4 วัดบ้านโพนงาม 7 พระปลัดสุพัฒน์ สุภท.โท  
5 วัดบ้านสว่าง 2,10 พระอธิการวิรัตน์  รตนวณ.โณ 
6 วัดบ้านเปือย 3 พระสมุห์บรรจบ  อป.ปกิจ.โจ 
7 วัดบ้านบุ่ง 4 หลวงปู่ฟอง 
8 วัดบ้านดอนผึ้ง 5 พระครูสุวัฒน์ 
9 วัดป่าศรีมงคล 12 พระอาจารย์เฉลิม 

10 ส านักสงฆ์บ้านหนองแต้ 9 พระอาจารย์เฉลิม 
 

3.3  สำธำรณสุข 
         3.3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน        2   แห่ง 
         3.3.2  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน     164    คน 
         3.3.3  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า               ร้อยละ     100 



26 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโรงพยำบำล         
ส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบล 

ตั้งอยู่
หมู่ที่ 

อัตรำก ำลัง จ ำนวน
คนไข้ 

เฉลี่ย/วัน 

บริกำรประชำชน
หมู่ที่ 

จนท.สำ
ธำรณสุข 

ลูกจ้ำง 

1 โพนเมือง 8 4 2 30 1,6,7,8,11 
2 ศรีมงคล 12 5 3 40 2,3,4,5,9,10,12 

 
 

3.4  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         3.4.1  สถานีต ารวจชุมชน      จ านวน     1     แห่ง 
         3.4.2  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน     4     รุ่น    128   คน 
         3.4.3  ต ารวจชุมชน     จ านวน     1     รุ่น    120   คน 
         3.2.4  ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน     6     รุ่น    345   คน 
 

4.  กำรบริกำรพื้นฐำน 
4.1 กำรคมนำคม 

ต าบลโนนกาเล็น ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอส าโรง ประมาณ  3 - 14  กิโลเมตร 
หมู่บ้านที่ 

อยู่ใกล้ที่สุดระยะทาง  3  กิโลเมตร  หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากอ าเภอระยะทาง  14  กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อ
กับหมู่บ้านใกล้เคียง มีถนนลูกรังติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะช ารุดเสียหายไม่
สะดวกในการเดินทาง การเดินทางสัญจรไปมามีรถยนต์โดยสารประจ าทางผ่าน และส่วนมากจะเดินทางด้วย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
       เส้นทางคมนาคมสายหลัก จากจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้เส้นทางถนนทางหลวง หมายเลข  
217 สายอุบลราชธานี – วารินช าราบ – กันทรลักษณ์  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร จุดสังเกตเมื่อถึง
โรงพยาบาล ส าโรง   ผ่านมาประมาณ  300 - 400 เมตร จะถึงจุดกลับรถ กลับรถแล้วตรงไปประมาณ 150 
เมตร เลี้ยวซ้าย ทางแยกเข้าหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 8 (จุดสังเกตอู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์ล้างรถ) ตรงเข้ามาผ่าน 
วัดบ้านโพนเมือง ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร จะถึงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 
         ต าบลโนนกาเล็นมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ดังนี้ 
         4.1.1  ถนนลาดยาง    จ านวน    3 สาย 
         4.1.2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  29 สาย 
         4.1.3  ถนนลูกรัง     จ านวน  42 สาย 
        4.1.4  ถนนดิน     จ านวน  35 สาย 

 
4.2  กำรโทรคมนำคม 

         4.2.1  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล   จ านวน   1 แห่ง 
         4.2.2  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  12 แห่ง 
         4.2.3  เสียงตามสาย    จ านวน  13  แห่ง 
         4.2.4  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน  24 แห่ง 
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4.3  กำรไฟฟ้ำ 
        4.3.1  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง    จ านวน       12       หมู่บ้าน 
        4.3.2  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จ านวน           1,942 ครัวเรือน 

4.4  กำรประปำ 
       ปัจจุบันต าบลโนนกาเล็นได้รับบริการประปาหมู่บ้าน จ านวน  12   หมู่บ้าน 
       4.4.1  ครัวเรือนที่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน       จ านวน  1,918 ครัวเรือน 
       4.4.2  ครัวเรือนที่ไม่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน   จ านวน      - ครัวเรือน 
 
4.5  แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 

        4.5.1  ฝาย         จ านวน       8   แห่ง 
        4.5.2  บ่อน้ าตื้น        จ านวน   21  แห่ง 
        4.5.3  บ่อโยก          จ านวน   30   แห่ง 
        4.5.4  ประปาหมู่บ้าน             จ านวน   13       แห่ง 
        4.5.5  คลองส่งน้ า     จ านวน    3 แห่ง 
        4.5.6  อ่างเก็บน้ า     จ านวน    2 แห่ง 
        4.5.7  ห้วย/ล าธาร     จ านวน            43   แห่ง 
 
  4.6  ปั๊มน้ ำมันหัวจ่ำย      

       4.6.1  ปั๊มน้ ามันหัวจ่าย    จ านวน              9   แห่ง 
 

5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
5.1  ภัยธรรมชำติ   
      5.1.1  ฝนแล้ง ตามปกติจะมีฝนทิ้งช่วงเป็นบางปี ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน

สิงหาคม      ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มากนัก บางปี ฤดูฝนมาล่าช้า ท าให้ฤดูกาลท านา การตก
กล้าล่าช้าออกไป  

      5.1.2  น้ าท่วม ต าบลโนนกาเล็น มีพ้ืนที่ติดล าห้วยและพ้ืนที่ลุ่มไม่มากนัก ท าให้ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติน้ าท่วมไม่ค่อยรุนแรง เหมือนต าบลใกล้เคียง 

5.2  มวลชนจัดตั้ง 
         5.2.1  ชมรมผู้สูงอายุ             จ านวน            904     คน
         5.2.2  กลุ่มพัฒนาอาชีพ              จ านวน  8  กลุ่ม  272 คน 
         5.2.3  อาสาสมัครชุมชน (อช.)   จ านวน     48 คน 
         5.2.4  อาสาสมัครเยาวชน    จ านวน     10 คน 
         5.2.5  อาสาสมัครแรงงาน    จ านวน      1     คน 
          5.2.6  ชมรมผู้พิการ    จ านวน            279     คน 
 

6.  ข้อมูลด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
  ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (1)  โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และได้
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 



28 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

1) ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
1.1) ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น จ านวน  4  คน  แยกเป็น 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายวรพจน์  พรรณวิไล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายสมบัติ    ลาธุลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (1)  
3 นายสงค์      ค าแสนราช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2)  
4 นายมนูญ     สืบศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 

1.2) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  จ านวน  25  คน  แยกเป็น 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายบุญส่ง  บุญชาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส.อบต. หมู่ที่  10 
2 นายพิเชษฐ์  ปัดถาสาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส.อบต. หมู่ที่  8 
3 จ.ต.พรศักดิ์  พลภักดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. 
4 นายถาวร  พัดทาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  
5 นายวุฒิไกร  เรือนชิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  1  
6 นายทองดี  อ่างค าหงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  2  
7 นางจรัส  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  2  
8 นายเจริญ  บุตรแวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  
9 นายดวงตา  ภูมรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  3  

10 นางสมจิตต์  ปุณประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  
11 นายศักดา พิมพ์โพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  4  
12 นายวิเชียร  ประดู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  
13 นายเพียร  ทุสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  5  
14 นายสลาด  ศรีพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  
15 นายพุทธา  วงศ์ค าสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  6  
16 นายยุติพงษ์  บุญมาง า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  7  
17 นายมังกร  คูลธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  8  
18 นายสมศักดิ์  พรมบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  9  
19 นายค าภา  มลเทียนอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  9  
20 นายชาลี  เดชอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  10  
21 นายบุญลัด  ปัดถาสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  11  
22 นางสาวกองทรัพย์  แสงใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  11  
23 นายเสมียน  สายเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  12  
24 นายอนุพงษ์  การดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  12  
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1.3)  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง  แบ่งเป็น  5  ส่วนราชการ  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น  36  คน 
1.3.1) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น จ านวน  14  คน  คือ 

 
ล ำ
ดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สถำบัน 

1 จ.ต. พรศักดิ์   พลภักดี ปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น 
2 นางจตุพร   จูเกษม รองปลัด อบต. รป.ม. การปกครองท้องถิ่น  ม.ขอนแก่น 
3 นางละออ  มายาดี หัวหน้าส านักปลัด รป.ม. การปกครองท้องถิ่น ม.รามค าแหง 
4 นางสาวศิริประภา ศิริประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เฉลิมกาญจนา 
5 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวัติ นักป้องกันฯ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 
6 นางสาวสนธยา  แสนทวีสุข นักทรัพยากรบุคคล บธบ.การบัญชี ม.ราชภัฏอุบลฯ 
7 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการ ปวท. โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
8 นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน เจ้าพนักงานธุรการ รป.ศ.การปกครองท้องถิ่น ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี
9 นางสาวธัญรดา   ประสานวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

ม.อุบลราชธานี 

10 นางสาวปรียาภรณ์  มะโนแจ่ม ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล บธ.บ. การตลาด ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 
11 นายณัฐชัย   พันธ์ล ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รศ.บ. รัฐศาสตร์ 
 

ม.การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

12 นายบุญเรียน  พัดทาบ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ กศน. อ.ส าโรง 
13 นายธนวัฒน์  ปุณประวัติ พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโพนเมือง 
14 นายบุญมี  จันทร์เทศ นักการภารโรง ประถมศึกษา รร.บ้านยาง จ.สุรินทร ์
15 นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กษ.บ. ม.อุบลราชธานี 

    
1.3.2) กองคลัง  จ านวน  6  คน  คือ 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สถำบัน 

1 นางสาวเพชรรัตน์  ปิ่นอนัตต์สกุล หัวหน้ากองคลัง บธ.ม. การจัดการทั่วไปบัญชี ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

2 นางวิชุดา  วิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.ม. การจัดการทั่วไปบัญชี ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

3 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา นักวิชาการพัสดุ บธ.บ.การบัญชี ม.ราชภัฎอุบลฯ 
4 นางธัญญพัฒน์   โคตรค า ผช.จนท.การเงินและบัญชี รปศ. การปกครองท้องถิ่น ม.อุบลราชธานี 
5 นายทองอินทร์   กล้าเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิค

อุบลราชธานี 
6 นางสาวกนกวรรณ  ภูมรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รายได้ 
ปวส.การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี 
7 นางสาวปิยะพร   นีระเสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ป.ตรี (รป.บ) ม.อุบลราชธานี 
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1.3.3) กองช่ำง  จ านวน  7   คน  คือ 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สถำบัน 

1 นายนภสินธุ์    ค าสี ผอ.กองช่าง วทบ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(ก่อสร้าง)   

ม. ราชภัฎบุรีรัมย ์

2 นายยุทธนา   แสงงาม ช่างไฟฟ้า ปวช. การไฟฟ้า 
 

โรงเรียนเทคโนโลยี
อุบลราชธานี 

3 นายณรงค์   แสงใส พนักงานสูบน้ า ประถมศึกษาปีที่  6 
 

โรงเรียนบ้านเปือย 

4 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ปวส. ช่าง
ก าลังไฟฟ้า 

เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

5 นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  อนุปริญญา  
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร 

เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี  

6 นายวิจิตร  แสงใส ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี  

 
1.3.4) กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  จ านวน  5  คน  คือ 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สถำบัน 

1 นางสาวสุกัญญา   บุญชาลี ผอ.กองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุรี 
 

2 นายพลกิตติวัฒน์  เกษมสิริอนันต์ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา)  

ม. กรุงเทพธนบุรี 
 

3 นางวิมลรัตน์   พันธ์ลี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ ม. ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

4 นางชุมจิตร   ไชยพิมพ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดุสิต 

5 นางสาวดารัตน์   ค าดี ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ม. ราชภัฏสวนดุสิต 
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1.3.5 กองสวัสดิกำรสังคม  จ านวน  3  คน  คือ 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สถำบัน 

1 นายนิธิโรจน์  พละสิงห์ ผู้อ านวยการ 
กองสวัสดิการสังคม 

รปม.นโยบายสาธารณะ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2 นายวิษณุ   ดวงแก้ว นักพัฒนาชุมชน รปศ. การปกครอง
ท้องถิ่น 

ม.อุบลราชธานี 

3 นางสาวจิรัชญา  ธรรมวัต ิ
 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน บธ.บ.การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎ
อุบลราชธานี 

 
(1) ระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ 
ส่วนรำชกำร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กองคลัง กองช่ำง 
กอง

กำรศึกษำฯ 
กองสวัสดิกำร

ฯ 
ประถมศึกษา 1 - 2 - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 2 - - - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) - - - 2 - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - 1 - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /ปวท./ 
อนุปริญญา 

2 3 1 - - 

ปริญญาตรี 4 1 3 1 2 
ปริญญาโท 5 2 - 2 1 
ปริญญาเอก - - - - - 

รวม 14 6 7 5 3 
 

(2) งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รำยรับประจ ำปีงบประมำณ  2556 – 2559 

รำยกำร 

รำยรับ (บำท) 

ปี งปม. 2556 
 

ปี งปม. 2557 
 

 
ปี งปม. 2558 

 

ปี งปม. 2559 
(ประมำณกำร) 

1. รายได้ภาษีอากร 12,089,891.04 829,139.74 177,912.96 223,000.00 
2. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 355,458.04 15,145,443.42 20,116,427.04 16,777,500.00 
3. เงินอุดหนุนทั่วไป 8,902,766.00 12,669,810.00 9,570,546.00 11,790,000.00 
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         345,320.00 167,292.60 - - 

รวมรำยรับทั้งสิ้น 21,693,435.08 28,811,685.76 29,864,886.00 28,790,500 
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รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2559 

หมวด 

รำยจ่ำย (บำท) 

ปี งปม. 2556 
 

ปี งปม. 2557 
 

 
ปี งปม. 2558 

 

ปี งปม. 2559 
(ประมำณกำร) 

1. เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว 

4,456,249.92 8,148,438.72 9,714,404.64 11,036,880.00 

2. ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

9,509,161.58 7,914,789.32 6,522,759.86 8,667,880.00 

3. เงินอุดหนุน 2,631,017.75 4,224,025.70 3,273,802.36 3,124,000.00 
4. ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

2,660,500.00 2,559,100.00 2,232,724.00 3,851,300.00 

5. รายจ่ายอื่น 0.00 1,150,369.20 30,000.00 30,000.00 
6. งบกลาง 817,421.00 962,406.00 1,055,155.00 2,071,695.00 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 20,074,350.25 24,959,128.94 22,828,845.86 28,781,755.00 

 
   ศักยภำพของชุมชน และพื้นที่ 

1)  กำรรวมกลุ่มของประชำชน จ านวน 48 กลุ่ม ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่นโครงการ คปร.โครงการพักช าระหนี้ กองทุน
เงินล้าน และเงินสนับสนุนอื่น ๆ ตามกิจกรรม  

2) จุดเด่นของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนกาเล็น มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็น 
ส่วนใหญ่  ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอย่างดี 

3) ศักยภำพด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้มีการ
พัฒนา 

ศักยภาพด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ   

4) ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณ ที่ได้สืบทอดมาแต่ละสมัย มาใช้ 
ด าเนินชีวิตและผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในการท าการเกษตร และเครื่องมือจับสัตว์น้ า ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ออกเป็น  7  ด้าน  พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT  ดังนี้ 

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

5.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา  68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

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

5.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 

5. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
(3) และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา16(18)) 

5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะวัฒนำธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
        (มาตรา 16(11)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา16(9)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 16(14)) 
5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

  ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 16(2)) 
ภารกจิทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ 

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึง 
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ในด้านการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเป็นการน า
เทคนิค  SWOT  มาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคนิค   SWOT  พิจารณาปัจจยั  สภาวะแวดล้อมภายในต าบล   (จุดอ่อน weakness และจุดแข็ง  strength) 
ปัจจัยสภาวะภายนอก (โอกาส opportunity และข้อจ ากัด threaten)การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT     
ท าให้ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพ  และก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์  รายละเอียดดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ 
ประชาชนย่อมทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน  และแก้ไขปัญหาความต้องการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  สามารถด าเนินการจัดการโดยอิสระ ภายในระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
สามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  มีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ   

2.กำรให้บริกำรประชำชน   สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการไปยังอ าเภอและจังหวัดหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ  มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที  
          3. ด้ำนงบประมำณ   ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาบริหารกิจการภายในองค์กร โดยมีระเบียบ
ก าหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จ าแนกตามแผนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาต าบล ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างเป็นประโยชน์และคุ้มค่า โดยจะน าเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดท า
โครงการพัฒนาต าบลต่อไป 
  4. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ตัวอ าเภอและจังหวัด  ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลสะดวกรวดเร็ว 
   5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  

8.  มีวัดป่าศรีมงคลเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง 
   9. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกข้าว และปลูกพืชสวนครัว 

10.มีการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลที่สืบทอดกันมายาวนาน 
 11.  มีโรงเรียนประถมในเขต จ านวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ 
 12.  มีพ้ืนที่ป่าชุมชนขนาดใหญ่ 
 13.  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอสะดวกรวดเร็ว 
เกือบ  70 % ของพ้ืนที่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง     เนื่องจากสมาชิก อบต.มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง     คราวละ 4 ปี คณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารในแต่ละสมัยจะเปลี่ยนนโยบายไปตามที่ตนเองประกาศ
ไว้ ท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และปัญหาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต. จึงต้อง
อาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองเป็นเวลาพอสมควร และการ
ส่งเสริมให้สมาชิก อบต.และผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งข้ึน จะสามารถแก้ไขปัญหาและ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิก อบต.ได้  และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีไม่เพียงพอ     เนื่องจาก
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณงานท่ีมีอยู่เดิมและทั้งปริมาณงานจากภารกิจโครงการถ่ายโอนต่าง ๆ ซึ่งใน
บางครั้งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนดได้ ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่ได้ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ขาดการเรียนรู้และท าความเข้าใจในระเบียบเป็น
เหตุให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 



36 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

2. ด้ำนกำรบริกำรประชำชน  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้บริการประชาชน 
ในเชิงรุกได้มากเท่าท่ีควร  เช่น ข้อจ ากัดในด้านสถานที่ ในการให้บริการประชาชนค่อนข้างคับแคบ  อบต.ยังไม่
มีอาคารที่ท าการกว้างขวาง ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ามาขอรับบริการเพราะขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
 3.ด้ำนงบประมำณ  งบประมาณมีจ ากัดและได้รับแจ้งการจัดสรรหลายงวดในแต่ละปี ไม่สามารถ
ด าเนินเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ และเร่งรีบมากเกินไปในงวดใกล้สิ้นปีงบประมาณ    
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 
ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ซึ่งบางครั้งขัดต่อระเบียบไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ได้  และมีข้อจ ากัดด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
โอกำส (Opportunities) 

1.ด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายในการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. ด้ำนเศรษฐกิจ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาบายการบริหารของรัฐบาล เช่นได้รับการฝึกอบรม        
โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง การ
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดภายนอก สร้างเงินทุนหมุนเวียนให้
เกิดข้ึน 
            3. นโยบำยของรัฐบำล 
 -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง กระตือรือร้นและตระหนักถือเป็น
นโยบายส าคัญท่ีจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในแต่ละชุมชน 

- ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีมาตรการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย และให้ความช่วยเหลือด้าน 
แหล่งเงินทุนแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือน าเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 

- การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการพักช าระหนี้ 
- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ สร้างความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยประชาชน 
- ด้านกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่ค่อนข้างชัดเจน  เช่น  พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ,         
และ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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อุปสรรค (Threats)  
          1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
              การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ีค่อนข้างน้อย เพราะ
สภาพการณ์ มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนและเยาวชนนิยมบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย วิถีการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม   ประชาชนมีค่านิยมต่างไปจากเดิม เช่นการรอรับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากทางราชการฝ่าย
เดียวโดยที่ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน ประชาชนขาดความสามัคคีและความจริงใจในการท างานและไม่มี
ความซื่อสัตย์ไม่เสียสละที่จะท างาน     มุ่งเน้นที่ค่าตอบแทนเป็นเงินมากกว่าการให้ความร่วมมือ  เยาวชนขาด
จิตส านึกขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนปัญหาสิ่งเสพติด
ทีแ่พร่ระบาดในชุมชน นับเป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

          2. ระเบียบกฎหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              การด าเนินงานในหน้าที่โดยความต้องการของประชาชน บางครั้งมีข้อจ ากัดเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  ประชาชนส่วนมากไม่เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่ปฏิบัติตลอดทั้งหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ มักขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขัดต่อระเบียบ หรือบางครั้งระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
มากจนเกินไป จนขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 

3. บุคลำกรและงบประมำณ 
              ด้วยปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน จ านวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อยส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทันตามความต้องการของ
ประชาชน และเกิดปัญหาความล่าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลง   งบประมาณที่มีจ านวนจ ากัดท าให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีรัฐบาลและ
ประชาชนต้องการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่โดยการน า ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของการ
พัฒนาเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดใด” ซึ่งสรุปได้ดังนี้ปัจจัยภายใน   
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ประกอบด้วยปัจจุบันต่าง ๆ และสรุปปัจจัยภายนอก ที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรคที่ต้องน ามาพิจารณาดังนี้ 

สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment)  
จุดแข็ง (Strength)  
๑. มีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  
๒. มีจิตบริการสาธารณะ  
๓. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร  
๔. มีการปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียว  
๕. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม  
๖. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
๗. มีบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
๘. มีเครื่องมืออุปกรณ์การท างานทั่วถึง  
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๙. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน มีค าสั่งมอบหมายงานที่แบ่งหน้าที่ชัดเจน 
10.พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ 
11.ผู้บริหารมีความเข้าใจและรับฟังผู้ปฏิบัติ ให้โอกาสในการปฏิบัติงาน  
12.ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน สง่เสริมการปฏิบัติงาน  การส่งไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติ
เสมอ 
13.มีการสอนงานจากพนักงานส่วนต าบลที่มีประสบการณ์ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ 
14.เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
 
 จุดอ่อน (Weakness)  
๑. ขั้นตอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงานบางทีล่าช้า  เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน  
2.. พนักงานบางคนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน ไม่ให้ความสนใจกับกิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. บุคลากรในบางต าแหน่งขาดทักษะในการท างาน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการให้บริการต่อประชาชน  
๕. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร  
๖. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  
๗. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนางาน  
8.ข้าราชการบางคนยังขาดความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)  
โอกำส (Opportunity)  
๑. ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสพนักงาน ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา 

ฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้  
๒. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
๓. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญต่อภารกิจงานต่างๆ  
๕. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหน่วยเป็นอย่างดี  

อุปสรรค (Threat)  
๑. ประชาชนผู้รับบริการบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในบางต าแหน่งงาน  หรือภารกิจงาน  
๒. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  
๓. ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามวิธีการและระเบียบใหม่ๆ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
4.การปฏิบัติงานบางครั้งขาดความเอาใจใส่ในต าแหน่ง หน้าที่ของตนเอง  ก่อให้เกิดความล่าช้า 
ในการให้บริการประชาชน หรือการประสานราชการกับหน่วยงานอื่นๆ 
5.ข้อบังคับต่างๆในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลค่อนข้างมาก 
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กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเครำะห์ SWOT ในมิติด้ำนบุคลำกรและทรัพยำกรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน  
2. ประชากรมีประมาณเจ็ดพันกว่าคนถือเป็นจ านวนที่
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
3. มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม เช่น  
- กลุ่มจิ้งหรีด ม.6, ม.11     
- กลุ่มสมุนไพร ม.8     
- กลุ่มหมอนขิด ม.7, ม.8    
- กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ม.12  ฯลฯ 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน เช่น 
การว่างงาน 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม
อัตราก าลังในโรงเรียน เช่น ต าแหน่ง ภารโรง โดยไม่ใช้
งบประมาณของ อบต. 

 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่
ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนใน
การจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

 

2. วิเครำะห์ SWOT ในมิติด้ำนกำรเงิน (Money) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้การบริหาร
งบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน ยังไม่เป็นระบบ 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็น
เกณฑ์ ไม่ได้น าเอาปัญหาและความต้องการเป็นเกณฑ์ 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านสวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถ
น างบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 
3. วิเครำะห์ SWOT ในมิติด้ำนทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีรถบรรทุกน้ าไว้คอยช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน เช่น ช่วงหน้าแล้งจะมีบริการส่ง
น้ าเพื่อให้อุปโภค บริโภคฟรี เป็นต้น 

1. ที่ท างานคับแคบ ที่จอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อ
ราชการยังไม่เพียงพอ 
2. การเรียกใช้รถบรรทุกน้ าได้ง่ายท าให้บางครั้งน าไป
ด าเนินการในสิ่งที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วน 
ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง  

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. การมีรถบรรทุกน้ าไว้คอยช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชน ท าให้ประหยัดงบประมาณในการ
จ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 
4. วิเครำะห์ SWOT ในมิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การถ่ายโอนโรงเรียนท าให้ อปท.ใกล้ชิดกับ
การศึกษามากข้ึน มีองค์ความรู้ด้านการศึกษามากขึ้น 

1. การถ่ายโอนโรงเรียนท าให้มีภาระในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกว่าองค์กรที่ไม่ถ่าย
โอนโรงเรียน 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 
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  ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา
มากกว่า อปท.อื่นๆ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
5. วิเครำะห์ SWOT ในมิติด้ำนบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ วัดป่าศรีมงคล บ้าน
เปือย (หลวงปู่สี) อ่างเก็บน้ าห้วยไผ่ บ้านเปือย 
2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ 
จังหวัด คือ หมู่บ้านโนนกาเล็น หมู่ที่ 1 
 

1. พื้นที่บางหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่บริหารจัดการล าบาก  
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พ้ืนที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับถนน
ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก 1. การท าอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาคนไร้

สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไม่เข้า
ศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 
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ควำมเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเครำะห์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็นด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาสรุปได้ดังนี้  

 
 จุดแข็ง  (Strength) 

1)  ต าบลโนนกาเล็นเป็นพื้นที่  ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ  มีส่วนราชการ  องค์กรภาครัฐและ 
    ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี 

  2)  สภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  3)  องค์กรภาคประชาชนมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

  4)  มีทรัพยากรด้านแรงงานเป็นจ านวนมาก 
             5)  ผู้น ามีวิสัยทัศน์  ในเชิงบวกดี  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในต าบล  มีความรู้  ความสามารถดี 
 

 

ถนนสู่นำ  ไฟฟ้ำสู่ทุ่ง 

มุ่งสุขภำพดีถ้วนหน้ำ 

กำรศึกษำดีทุกเพศวัย 

คนทุกวัยไม่ถูกเมิน 

น ำควำมเจริญสู่โนนกำเล็น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้อย่างเป็น

ธรรม 

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้านการศาสนา 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากร
ของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
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   จุดอ่อน  (Weakness) 
                     1)  ขาดการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งองค์กรและบุคคลากรในท้องถิ่น ขาด 
                ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
                และสถานที่ท่องเที่ยวกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง  
     2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ทั่วถึง 
  3)  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการจัดการและเทคโนโลยีด้านการผลิตการตลาด 
                          ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุน  ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินและการบูรณาการเพ่ือช่วยเหลือ   
                          สนับสนุนเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  4)  ระบบชลประทานยังไม่เพียงพอ การจัดการต้นน้ าต้องลงทุนสูง 
  5)  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 
                     6)  การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยในการป้องกันปราบปราม และแก้ไข 
       ปัญหาอาชญากรรม ยังขาดประสิทธิภาพ 
  7)  ขาดการให้ความรู้และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8)  การจัดการระบบฐานข้อมูล ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอส าหรับ  

    การวางแผนพัฒนา 
  9)  ขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  10)  การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
  11)  การเชื่อมโยงการบริหารการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ 
  12)  แรงงานขาดการพัฒนาและทักษะฝีมือ 
  13)  โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและขนส่งที่ได้มาตรฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

  โอกำส  (Opportunity) 
          1)โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง  ๆ  มีส่วนราชการ  องค์กร  ภาครัฐ  และเอกชน   

                         มาด าเนินการในพ้ืนที่ 
  2)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานดีอยู่แล้ว  จะได้มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืน  ๆ 
             3)  ผู้น าดี  ผู้ตามดี  มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาต าบล 
  4)  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ก่อให้เกิดความเจริญ  รุ่งเรืองในสังคม 
  5)  ผู้น ามีวิสัยทัศน์ดี  ท าให้น ามาซึ่งการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              6)  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรชุมชน  สามารถน าการ 
                   พัฒนาได้ 
  7)  ใช้ก าลังพลอาสาสมัคร  สนับสนุนก าลังหลักของทางราชการ 

 
 อุปสรรค (Threat) 

  1)  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนยังมีน้อย 
  2)  การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นยังต้องได้รับการพัฒนาและบูรณาการ 
       กับหน่วยงานอื่น 
  3)  ภัยธรรมชาติซ้ าซาก (ภัยน้ าท่วม , ภัยแล้ง)  
  4)  ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน  

5)  การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 
  6)  ปัญหาราคาน้ ามันและเชื้อเพลิง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
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  7)  ปัญหายาเสพติด โรคระบาดในคนและสัตว์ 
  8) โครงสร้างการบริหารการศึกษาไม่เอ้ือต่อการให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน  1   ต าแหน่ง 
  2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1  ต าแหน่ง 
 
 ส ำนักงำนปลัด  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล    และราชการที่ 
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน      1      ต าแหน่ง 
4. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน   จ านวน      1      ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน      2      ต าแหน่ง 
6. ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
7. พนักงานขับรถบรรทุกน้ า     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
8. ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
9. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน      2     ต าแหน่ง 
10. ผู้ชว่ยนักวิชาการเกษตร     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
11. คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
12. พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)   จ านวน      1      ต าแหน่ง 
13. พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
14.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน       1     ต าแหน่ง 

 
กองคลัง  

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน      1      ต าแหน่ง 

 
กองช่ำง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ   การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน 
ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน      1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธาช านาญงาน    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
๓. นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
๔. ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประปา    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
6. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประปา    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน       1      ต าแหน่ง 
8. พนักงานสูบน้ า     จ านวน       1      ต าแหน่ง 
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลอัน 
ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหาร
จัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการ
จัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. ครู (อันดับ คศ.1)      จ านวน      ๑      ต าแหน่ง 
4. ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา      จ านวน      1      ต าแหน่ง 
5. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)    จ านวน      ๑     ต าแหน่ง 
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กองสวัสดิกำรสังคม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  และงานส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรีและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม  งานส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการฌาปนกิจสงเคราะห์  งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษา
กองทุนหมู่บ้าน  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลและหมู่บ้าน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี   และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น)จ านวน  1 ต าแหน่ง 
2. นักพัฒนาชุมชุน        จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน                จ านวน      1      ต าแหน่ง 
     

 
                 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้น าภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็นและน าปัญหาความต้องการของประชาชน จุดแข็ง จุดอ่อน มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดประเด็นการพัฒนาและ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่ต้องการด าเนินการมีดังนี้ 
  ภำรกิจหลัก 
  1.ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน   

(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนน  สะพาน  ก่อสร้างท่อระบายน้ า  อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน 
(2) การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

  (3) การขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
  (4) การติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรสาร  และการบริการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 
  อย่างถ้วนหน้า 

(5)  การพัฒนาแหล่งน้ า 
2.ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
(1)  การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) การอบรมน าความรู้ทางวิชาการโดยน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม 
(3)  การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 
(4)  การส่งเสริมด้านการเกษตร  การท าพืชสวน  พืชไร่  

  3.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1)  การเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชนทั้งด้านจิตใจการศึกษา 
  (2)  การสนับสนุนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพและพ่ึงตนเองได้ 
  (3)  การสนับสนุนด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา 
  (4)  การสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  4.ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
  (1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (2)  การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  (3)  การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 

6. ภำรกิจหลัก และภำรกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด ำเนินกำร 
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  ภำรกิจรอง 
  1.กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2)  การรักษาความสะอาด  จัดระบบรักษาสิ่งแวดล้อม 
  2.กำรเมืองกำรบริหำร 
  (1) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  3.กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
  (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อบต.ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของ 
  อ าเภอและจังหวัด 
   
 
  
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5 ส่วนราชการ 
ได้แก่  
 1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามนโยบาย  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบงานธุรการ        
งานสารบรรณ  งานจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท าข้อบัญญัติ  งานการประชุมสภา  งานการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง    ค่าตอบแทน   เงินบ าเหน็จ
บ านาญ  เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  งบแสดงฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  
การจัดเก็บรายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3.กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม     
เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย   

4.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลอันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการ
จัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนา

7. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
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อาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  
และงานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรีและงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม  งานส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการฌาปนกิจสงเคราะห์  งานส่งเสริมและ
ให้ค าปรึกษากองทุนหมู่บ้าน  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลและหมู่บ้าน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ถือว่ามีเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นให้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   แต่ในอนาคตปัญหาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
การก าจัดขยะอาจเป็นไปหาที่ส าคัญและจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งบุคลากรที่ด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นปัจจุบันยังไม่มีโดยตรง  แต่หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริบทการ
บริหารท้องถิ่นหรือเกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรไปตามกฎหมายจัดตั้ง หรือระเบียบแนวทางอ่ืนๆ อาจมีการ
ก าหนดจัดตั้งส่วนราชการหรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ต่อไปเพ่ือให้สอดรับกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและ
เพ่ือรองรับกับภารกิจของท้องถิ่นในอนาคต  ดังนั้น    ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นจึงไม่มี
ความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งขึ้นหรือก าหนดส่วนราชการข้ึนใหม่ แต่อาจจะมีการก าหนดส่วนราชการที่
จ าเป็นขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้  เพ่ือรองรับภารกิจที่อาจขยายและเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากส่วนกลางต่อไป  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้วิเคราะห์ปริมาณค่างานในแต่ละงานและแต่ต าแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นแล้ว และได้ท าการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนกาเล็นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน  ซึ่งผลการเปรียบเทียบของพนักงานส่วน
ต าบลยังมีจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นยังมีจ านวนอัตราที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใกล้เคียงเช่นกัน หากเปรียบเทียบในส่วนงบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็นมีงบประมาณรายจ่ายที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกัน อีก
ทั้งจ านวนประชากรและจ านวนหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีค่อนข้าง
มากกว่า     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ อบต. 
จ ำนวน
ส่วน

รำชกำร 

อัตรำก ำลังคน งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

2560 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน
ประชำกร

(คน) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

โนนกาเล็น 5 21 - 22 42,881,815 12 7,755 

หนองไฮ 4 18 - 25 39,521,640 12 6,345 

โคกสว่าง 5 25 - 20 42,000,000 12 8,035 

โคกก่อง 4 20 - 20 35,500,000 17 5,568 



49 
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บทวิเครำะห์ประเมินกำรต้องกำรก ำลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้จัดท าการวิเคราะห์ปริมาณงาน โดยการเก็บสถิติปริมาณงานที่
เกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการที่มีผลการด าเนินการประจ าปี ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในแต่ละประเภทต าแหน่ง 
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท/สายงาน ระดับ จ านวน 
1. นักบริหารงานท้องถ่ิน (ปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา 
2 นักบริหารงานท้องถ่ิน (รองปลัด อบต.) บริหารท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 อัตรา 
 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
     

1. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนา้ส านักปลัด) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา 
3. นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก จ านวน 1 อัตรา 
4 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปก/ชก จ านวน 1 อัตรา 
5 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง จ านวน 2 อัตรา 
 พนักงานจ้าง      

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 2 อัตรา 
7. 
8. 
9 

10. 
 

พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป (คนครัว) 
 

   ภารกิจ (ทักษะ) 
ภารกิจ (ทักษะ) 

ทั่วไป 
ทั่วไป 

 

 จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

 

1 
1 
1 
1 

อัตรา 
   อัตรา 
   อัตรา 
   อัตรา    

 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 16 อัตรา 

  
กองคลัง 

     

1. นักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ปก/ชก จ านวน 1 อัตรา 
4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ปง/ชง จ านวน 1 อัตรา 
  

พนักงานจ้าง 
     

1. 
2. 
3. 
4. 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

ภารกิจตามคุณวุฒ ิ
ภารกิจตามคุณวุฒ ิ
ภารกิจตามคุณวุฒ ิ

ทั่วไป 

 จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

1 
1 
1 
1 

อัตรา 
อัตรา 

   อัตรา 
   อัตรา 

 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 อัตรา 
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 กองช่ำง      
1. นักบริหารงานชา่ง  (ผู้อ านวยการกองช่าง) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
2. 
3. 
4. 

นายช่างโยธา 
นายช่างไฟฟา้ 
เจ้าพนักงานประปา 

ทั่วไป 
ทั่วไป 
ทั่วไป 

ปง./ชง. 
ปง./ชง. 
ปง./ชง. 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

1 
1 
1 

อัตรา 
อัตรา 
อัตรา 

 
ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท/สายงาน  ระดับ จ านวน 

 กองช่ำง      
 พนักงานจ้าง      

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1  อัตรา 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
4. พนักงานสูบน้ า ทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 อัตรา 
 กองการศึกษา      

1. นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก/ชก จ านวน 1 อัตรา 
3 ครู สายงานการสอน คศ.1 จ านวน 

 
1 
 

อัตรา 

 พนักงานจ้าง      
1. 
2. 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็ก 

ภารกิจตามคุณวุฒ ิ
ภารกิจตามคุณวุฒ ิ

 จ านวน 
จ านวน 

1 
2 

อัตรา 
อัตรา 

3. ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็ก ทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา 
 รวมทั้งสิ้น   จ านวน 10 อัตรา 
 กองสวัสดิการสังคม      

1. นักบริหารงานสวัสดิการฯ (ผอ.กองสวัสดิการฯ) อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
2. นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก/ชก จ านวน 1 อัตรา 
 พนักงานจ้าง      

1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ภารกิจตามคุณวุฒ ิ  จ านวน 1 อัตรา 
 รวมทั้งสิ้น   จ านวน 3 อัตรา 
 รวมอัตรำก ำลังทั้งสิ้น   จ ำนวน 46 อัตรำ 
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สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมีความต้องการก าลังคนเพ่ือปฏิบัติภารกิจ โครงการ  กิจกรรม  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  โดยสามารถแยกประเภทต าแหน่ง ระดับ  จ านวน  ได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ประเภท/สำยงำน ระดับ จ ำนวนอัตรำก ำลัง
คนที่ต้องกำร 

(อัตรำ) 
1 บริหารท้องถิ่น กลาง 1 
2 บริหารท้องถิ่น ต้น 1 
3 อ านวยการท้องถิ่น ต้น 5 
4 วิชาการ ปก/ชก 7 
5 ทั่วไป ปง/ชง 6 
6 สายงานการสอน คศ.1 1 
7 ลูกจ้างประจ า  กลุ่มสนับสนุน  
8 พนักงานจ้าง (ภารกิจ) คุณวุฒิ 16 
9 พนักงานจ้าง (ภารกิจ) ทักษะ 2 

10 พนักงานจ้าง ทั่วไป 9 
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8.  โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1  โครงสร้ำง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจ 
รองที่จะด าเนินการดังกล่าว   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการโดยปรับโครงสร้างการก าหนดส่วน
ราชการงานใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นที่จะรองรับการการด าเนินการตามภารกิจนั้นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ก าหนดเป็นงาน  ดังนี้ 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 
ปลัด อบต.(นักบรหิำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 
รองปลัด อบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 
1.  ส ำนักปลัด   
      1.1  งานบริหารทั่วไป 
      1.2  งานนโยบายและแผน 
      1.3  งานการเจ้าหนา้ที ่
      1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      1.5  งานธุรการ 
 
2.กองคลัง 
      2.1  งานการเงิน 
      2.2  งานบัญช ี
      2.3  งานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
      2.4  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 
3.  กองช่ำง 
      3.1  งานก่อสร้าง 
      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      3.3  งานสาธารณปูโภค 
      3.4  งานผังเมือง 
 
4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
      4.1  งานบริหารการศึกษา 
      4.2  งานส่งเสริมการศึกษา 
            ศาสนาและวฒันธรรม 
5.  กองสวัสดิกำรสังคม 
      4.1  งานสังคมสงเคราะห ์
      4.2  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
      4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
             ผู้ว่างงาน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

ปลัด อบต.(นักบรหิำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 
รองปลัด อบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 
1. ส ำนักปลัด   
     1.1  งานบริหารทั่วไป 
     1.2  งานนโยบายและแผน 
     1.3  งานการเจ้าหนา้ที ่
     1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.5  งานธุรการ 
     1.6  งานการเกษตร 
2. กองคลัง 
     2.1  งานการเงิน 
     2.2  งานบัญช ี
     2.3  งานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
     2.4  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.5  งานธุรการ 
3.  กองช่ำง 
      3.1  งานก่อสร้าง 
      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      3.3  งานสาธารณปูโภค 
      3.4  งานผังเมือง 
      3.5  งานธุรการ 
4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
      4.1  งานบริหารการศึกษา 
      4.2  งานส่งเสริมการศึกษา 
            ศาสนาและวฒันธรรม 
4.  กองสวัสดิกำรสังคม 
      4.1  งานสังคมสงเคราะห ์
      4.2  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
      4.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
              ผู้ว่างงาน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
       4.4  งานพัฒนาชุมชน 
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8.2 กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

    ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้

ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
ก าลังคนและเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การ
โอน การลาออก ฯ 
                 3. ข้อมูลอืน่ ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

      ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คนในองค์การ 
            แนวทำงกำรวิเครำะห์กำรใช้ก ำลังคน 10 ประกำร 
                 1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                 3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
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                 4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ด าเนินการแทน 
                 5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                 6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                 7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                 8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต 
                 9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                 10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
         1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ ๒ ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียง
ความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                   
 
 
 
 
 
 
  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                         การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะม ี     52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์จะท า      5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันท า     260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจ าปี    13   วัน 
                         วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)   10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย   7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี    30   วัน 
                      * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี        230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน       6   ชั่วโมง 
                       (08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)      1,380  ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)       82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
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2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

   2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
   2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ

ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้ 
  จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
จึงได้วิเคราะห์ปริมาณงานในปีปัจจุบัน เพ่ือก าหนดต าแหน่งใน 3 ปีข้างหน้า โดยได้วิเคราะห์ปริมาณงาน   
(ตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้วิเคราะห์ปริมาณงานและการก าหนดต าแหน่งจาก 
ภารกิจที่จะ ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
8.2.  กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

กรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

 
 

ส่วนรำชกำร 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1 
 

2 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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1 
 

 
1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

 
1 
 

1 
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1 
 

2 
3 
4 
5 
 
 

6 
7 
8 
9 

ส ำนักปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักป้องกันฯ (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
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ว่างเดิม 2 
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10 
11 
12 
 

 
13 
14 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
พนักงานขับรถยนต ์(ส่วนกลาง) 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
      
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
นักการภารโรง 
คนงานท่ัวไป (คนครัว) 
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ว่างเดิม 

 
1 
 

2 
3 
4 

 

 
5 
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กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลังระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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ล ำ 
ดับ 
ที ่

 
 

ส่วนรำชกำร 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
 
8 

 

พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
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กองช่ำง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง) 
 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
พนักงานสูบน้ า 
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ขอใช้บัญชี กสถ. 
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1 
 
 

2 
 
 

3. 
 
 

4 
5 
 
 

6 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดันตน้) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเปือย 
คร ู
ครูผูดู้แลเด็ก 
 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก) 

 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 

 
1 
2 
 

  
 3 

 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 

 
1 
2 
 
 

3 

 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 

 
1 
2 
 
 

3 

 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 

 
1 
2 
 
 

3 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
  
 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ว่างเดิม 2 รอ
กรมจัดสรร 
 

 
ว่างเดิม 2 รอ
กรมจัดสรร 

 
 

1. 
 

2. 
 

 
3. 

 

 
กองสวัสดิกำรสังคม (11) 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตัน 
(ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก) 
 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ปก.) 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

รวม 46 46 46 46 - -   
 

: ปริมาณงานของแต่ละต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก 
หมายเหต ุ
การปรับปรุงแผนอัตราก าลังในครั้งนี้ ไม่ให้มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ แต่อาจยุบต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภท
ทั่วไป หรือพนักงานจ้างได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการยุบต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด) ด้วย 
**กำรสรรหำต ำแหน่งดังกล่ำวให้กระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรำก ำลังจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
แล้ว 



 

 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  

 

 

9. ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น 

            
60 

    
                       

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสาย
งาน 

    

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลังคน 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  (2) ค่าใช้จ่ายรวม   (3) 
หมาย
เหตุ 

    ระดับ
ต าแหน่ง จ านวน จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด 

      ท้ังหมด ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       
    

  
  

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน  
(1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

    

1 

ปลัด อบต.
(นัก
บริหารงาน
ท้องถิ่น) 

กลาง 
1 1  581,160  1 1 1 - - -  15,960   16,440   16,440   597,120   613,560   630,000    

    

2 

รองปลัด 
อบต.(นัก
บริหารงาน
ท้องถิ่น) 

ต้น 
1 1  384,720  1 1 1 - - -  13,440   13,320   13,080   398,160   411,480   424,560    

    
  

ส ำนกังำน
ปลดั อบต.
(01) 

  
                              

  

    

3 

หัวหน้า
ส านักปลัด
(นัก
บริหารงาน
ทั่วไป) ต้น 1 1  384,720  1 1 1 - - -  13,440   13,320   13,080   398,160   411,480   424,560    

    

4 

นัก
ทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติการ 1 1  222,240  1 1 1 - - -  7,680   7,680   7,680   229,920   237,600   245,280    

    

5 

นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

ช านาญ
การ 1 1  282,600  1 1 1 - - -  11,280   11,760   11,880   293,880   305,640   317,520    

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

6 

นักป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ช านาญ
การ 1 1  254,880  1 1 1 - - -  11,160   10,920   11,160   266,040   276,960   288,120    

    

7 
เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านาญ
งาน 1 1  236,520  1 1 1 - - -  9,240   9,360   9,960   245,760   255,120   265,080    

    

8 
เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านาญ
งาน 1 1  180,600  1 1 1 - - -  9,000   9,240   8,880   189,600   198,840   207,720    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

9 

ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน  - 1 1  218,880  1 1 1 - - -  8,760   9,120   9,480   227,640   236,760   246,240    

    

10 

ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากร
บุคคล  - 1 1  180,000  1 1 1 - - -  7,200   7,560   7,800   187,200   194,760   202,560    

    

11 

ผู้ช่วย
นักวิชาการ
เกษตร  - 1 1  180,000  1 1 1 - - -  7,200   7,560   7,800   187,200   194,760   202,560    

    

12 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ป้องกันฯ  - 1 1  148,320  1 1 1 - - -  6,000   6,240   6,480   154,320   160,560   167,040    

    

13 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ  - 1 1  138,000  1 1 1 - - -  -     5,520   5,760   138,000   143,520   149,280  ว่างเดิม 

    

14 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ  - 1 1  138,000  1 1 1 - - -  -     5,520   5,760   138,000   143,520   149,280  ว่างเดิม 

    
15 

พนักงานขับ
รถยนต์  - 1 1  126,840  1 1 1 - - -  5,160   5,280   5,520   132,000   137,280   142,800    

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

16 

พนักงานขับ
รถบรรทุก
น้ า  - 1 1  126,600  1 1 1 - - -  5,160   5,280   5,520   131,760   137,040   142,560    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ทั่วไป                                   

    

17 
นักการภาร
โรง  - 1 1  108,000  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000   108,000   108,000    

    
18 คนครัว  - 1 1  108,000  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000   108,000   108,000  ว่างเดิม 

    
  

กองคลัง
(04) 

                                  

    

19 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง(นกั
บริหารงาน
การคลัง) ต้น 1 1  365,760  1 1 1 - - -  12,600   12,960   13,320   378,360   391,320   404,640    

    
20 

นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 1 1  288,120  1 1 1  -  -  -  11,520   12,000   12,120   299,640   311,640   323,760    

    

21 

เจ้าพนักงาน
จัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญ
งาน 1 1  203,040  1 1 1 - - -  9,240   9,000   9,120   212,280   221,280   230,400    

    
22 

นักวิชาการ
พัสด ุ ปฏิบัติการ 1 1  245,280  1 1 1 - - -  8,400   8,880   8,640   253,680   262,560   271,200    

    
                                      

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

23 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
จัดเก็บ
รายได้  - 1 1  132,840  1 1 1 - - -  5,400   5,520   5,760   138,240   143,760   149,520    

    
24 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน  - 1 1  157,680  1 1 1 - - -  6,360   6,600   6,840   164,040   170,640   177,480    

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

การเงินและ
บัญชี 

25 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ  - 1 1  138,000  1 1 1 - - - 5,520  5,760   6,000   143,520   149,280   155,280    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ทั่วไป                                   

    

26 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
พัสด ุ  - 1 1  108,000  1 1 1 -  - - 0 0 0  108,000   108,000   108,000    

    
  

กองช่ำง
(05)                                   

    

27 

ผู้อ านวยการ
กองช่าง
(นักบราหร
งานช่าง) ต้น 1 1  378,360  1 1 1 - - -  12,960   13,320   13,440   391,320   404,640   418,080    

    

28 
นายช่าง
โยธา 

ช านาญ
งาน 1 1  230,400  1 1 1   - -  9,240   9,720   10,080   239,640   249,360   259,440    

    

29 
นายช่าง
ไฟฟ้า 

ช านาญ
งาน 1 1  203,040  1 1 1   - -  9,240   9,000   9,120   212,280   221,280   230,400    

    

30 
เจ้าพนักงาน
ประปา ปง./ชง 1 1  0  1 1 1       

 
297,900   9,720   9,720   297,900   307,620   317,340  

ขอใช้
บัญชี 
กสถ. 

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

31 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ประปา  - 1 1  138,000  1 1 1 - - - 5,520  5,760   6,000   143,520   149,280   155,280    

    

32 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ  - 1 1  132,840  1 1 1 - - - 5,400  5,520   5,760   138,240   143,760   149,520    

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

33 
ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า  - 1 1  138,000  1 1 1 - - - 5,520  5,760   6,000   143,520   149,280   155,280    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ทั่วไป                                   

    
34 

พนักงานสูบ
น้ า  - 1 1  108,000  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000   108,000   108,000    

    
  

กอง
กำรศกึษำฯ
(08) 

  
                              

  

    

35 

ผู้อ านวยการ
กอง
การศกึษาฯ
(นัก
บริหารงาน
การศกึษา) ต้น 1 1  371,760  1 1 1 - - -  12,960   13,440   13,320   384,720   398,160   411,480    

    
36 

นักวิชาการ
ศึกษา ปฏิบัติการ 1 1  245,280  1 1 1 - - -  8,400   8,880   8,640   253,680   262,560   271,200    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

37 

ผู้ช่วย
นักวิชาการ
ศึกษา  - 1 1  227,760  1 1 1 - - -  9,120   9,480   9,960   236,880   246,360   256,320    

    

  

ศนูยพัฒนำ
เดก็เลก็บำ้น
หนองผือ                                   

    

38 
หัวหน้าศูนย์
เด็กเล็ก   1 1  - 1 1 1        -  -  -  -  -  - 

รอกรม
จัดสรร 

    
39 ครู  คศ. 1 1 1  209,880  1 1 1 - - -  9,360   9,960   9,840   219,240   229,200   239,040  

ใช้เงิน
อุดหนุน 

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

40 
ครูผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก   2 2   2 2 2  -  -  -   -    -    -    -    -    -  

(ว่าง 2)
ใช้เงิน

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

อุดหนุน 

  
พนกังำนจ้ำง
ทั่วไป                                     

    

41 

คนงาน
ทั่วไป
(ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแล
เด็ก)  - 3 3 - 3 3 3 - - -  0   0   0   108,000   108,000   108,000  

(ว่าง 2)*
ใช้เงิน

อุดหนนุ 
                                          
    

  

กอง
สวัสดกิำร
สังคม(11)                                   

    

42 

ผู้อ านวยการ
กอง
สวัสดิการฯ
(นัก
บริหารงาน
สวัสดิการ
สังคม) ต้น 1 1  365,760  1 1 1 - - -  12,600   12,960   13,320   378,360   391,320   404,640    

    

43 
นักพัฒนา
ชุมชน ปฏิบัติการ 1 1  280,080  1 1 1  -  -  -  9,000   9,360   9,600   289,080   298,440   308,040    

    
  

พนกังำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ                                   

    

44 

ผู้ช่วย
นักพัฒนา
ชุมชน  - 1 1  218,880  1 1 1 - - -  8,760   9,120   9,480   227,640   236,760   246,240    

                                          
    

(4) 
           

รวม                 - 47 47 
 

8,022,120  47 47 47 - - - 
 

575,340  
 

305,400  
 

309,960  
 

9,273,300  
 

9,600,180  
 

9,932,700    
    

(5) ประมำณกำรประโยชนต์อบแทนอื่น  20%                     1,854,660 1,920,036 1,986,540   
    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

(6) รวมเป็นคำ่ใช้จ่ำยบคุคลทั้งสิ้น                     11,127,960 11,520,216 11,919,240   
    

(7) คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี                      24.71   24.37   24.01    
    

(7) 
คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี(หัก
เงินครู)                      25.19   24.83   24.47    

    
(7) 

คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี(หัก
เงินครูและเงินเบี้ยยังชีพ)                      34.71   34.23   33.73    

    

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
2560  ตั้งไว้จ านวน  42,881,815 บาท 

  
ที่มา 2561 2562 2563 

     

 
เงินคร ู จากข้อบัญญตัิ 2560  805,440.00  

   
ฐานค านวนตาม ว 53  45,025,905.75   47,277,201.04   49,641,061.10  

     

 
เงินเบี้ย จากข้อบัญญตัิ 2560  11,546,400.00  

   
ฐานเงินท่ีหักเงินคร ู  44,180,193.75   46,389,203.44   48,708,663.62  

     

         
ฐานเงินท่ีหักเงินครูและเบี้ย  32,056,473.75   33,659,297.43   35,342,262.30  

     

                       

 

หมำยเหตุ  
:  ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ยประจ าปีพ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ2560 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการค านวณส าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ให้บวกเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 5 

    
  

 - ฐานการค านวณงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ านวน 30,529,975 บาท 
     

  
             = (30,529,975 x 5%) + 30,529,975    =  32,056,473.75) 

              
  

 - ฐานการค านวณงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ านวน 32,056,473.75 บาท 
     

  
             = (32,056,473.75 x 5%) + 32,056,473.75    =  33,659,297.43) 

             
  

 - ฐานการค านวณงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2563 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 33,659,297.43 บาท 
     

  
             = (33,659,297.43 x 5%) + 33,659,297.43    =  35,342,262.30) 

             
                       

 
ลงชื่อ.................................ผู้จัดท า                           ลงชื่อ.......................................ตรวจถูกต้อง                        ลงชื่อจ.ต...................................ตรวจถูกต้อง                   ลงชื่อ..........................................รับรองถูกต้อง 

    
 

    (นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข)                            (นางสาวเพชรรัตน์  ปิ่นอนันต์สกุล)                                      (พรศักดิ์  พลภักดี)                                          (นายวรพจน์  พรรณวิไล) 
      

 
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                      ผู้อ านวยการกองคลัง                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

     
      

               

 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

    



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

                       

 
     

                 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       



 

 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  

 

กองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง

อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 
1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
4.งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

กองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำงอ ำนวยกำร

ท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
  

ส ำนักงำนปลัด 
(นักบริหำรงำนทั่วไปอ ำนวยกำร

ท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคด ี
4.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

กองกำรศึกษำฯ 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 

1.งานบริหารงานการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 
  

กองสวัสดิกำรสังคม 
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น)(1) 

1.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห ์
3.งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาสตร ี
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ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง)(1) 

รองปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับต้น)(1) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน(1) 

10.แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง  3  ป ี

 

 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น (1) 

 

 

งำนกฎหมำยและคดี 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 

งำนนโยบำยและแผน 
 

โครงสร้ำงส ำนักงำนปลัด  อบต.โนนกำเล็น  
 
 

 

 

 

 

 
1.นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ (1)     1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)      1.นิติกรปฏิบัติการ (1)    1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิการ(1) 
2.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตัิการ(1)         2.คนงานท่ัวไป (1)         2.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.(1) 
3.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)            3. พนักงานดับเพลิง (1) 
4.เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.) (1)             4.พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ า) (1)  

5.นักการภารโรง (1)             5.พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ) (1) 
6.คนสวน (1)                      
7.คนงานเกษตร (1)(ว่าง)         
8.พนักงานขับรถยนต์  (2) 
9.คนงานท่ัวไป  (1) 
10.คนงานท่ัวไป (ช่วยงานบันทึกข้อมูล) (1) 
11.คนงานท่ัวไป (1) 
12.ผช.นักวิชาการเกษตร (1) 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 4 2 - - - 1 - 1 1 12 22 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง  ระดับต้น)(1) 
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โครงสร้ำงกองคลัง  อบต.โนนกำเล็น  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1)         - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ(1)          -  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (1) 
- คนงานทั่วไป (ช่วยงานการเงินและบัญชี)  (1)         - จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (1)     -  คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ) (1)        

 -  คนงานทั่วไป (1)                                         - คนงานทั่วไป (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)  (1)                    
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 3 - - - 1 - - - - 4 9 

 
งำนกำรเงิน 

 

 
งำนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

 

 
งำนบัญชี 

 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

งำนก่อสร้ำง 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (1) 

 

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
 

 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
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โครงสร้ำงกองช่ำง  อบต.โนนกำเล็น  
 
 

 
  
 

                     
 
 
 
                                                                                  
           -  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  (1)       -    พนักงานสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า) (1) 
     -  นายช่างโยธาช านาญงาน (1)        -    พนักงานสูบน้ า (พนง.ภารกิจ)    (1) 

-  ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) (1)       -    พนักงานสูบน้ า (ท่ัวไป)   (2) 
-  คนงานทั่วไป  (4)         

     

       

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - - 1 1 - 1 2 6 12 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 
งำนบริหำรกำรศึกษำ 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับต้น)(1) 

 

 
งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
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โครงสร้ำงกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  อบต.โนนกำเล็น  
 
 
 
 
 

 
  
 

                                 
             
 
        -  นักวิชาการศึกษาช านาญการ (1)           - นักสันทนาการปฏิบัติการ  (1)  
 -  คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)  (1)          -  คร ู(คศ.1)  (4) 
               -  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  (ผู้ดูแลเด็ก)  (6) 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง พนักงานครู อบต.  
 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป 

คร ู ครูผูดู้แล
เด็ก 

ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อส คศ.1 ครูผู้ช่วย 

   จ านวน 1 - - 1 1 - - - - - - - 7 4 - 14 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
 

 

งำนสังคมสงเครำะห์ 
 

 

งำนส่งเสริมกลุ่มอำชีพและพัฒนำสตรี 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น)(1) 
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        โครงสร้ำงกองสวัสดิกำรสังคม  อบต.โนนกำเล็น 
 
 
 

 
  
 

                     
 
 
 
                                                                                   
                                             
       -  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)         
 -  คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัฒนาชุมชน) (1)        

        
   

    

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - - 1 3 



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

 

 
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งใน
ส่วนรำชกำร       
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       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ที่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมำย
เหตุ 

กำรศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินเดือ
น 

เงิน
ประจ ำ

ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 

  เงินค่ำตอบแทน 

1 
จ.ต.พรศักดิ์  
พลภักด ี

รป.ม.(การ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

76-3-00-
1101-
001 

นักบริหารงาน
ท้องถิ่น กลาง 

76-3-00-
1101-
001 

นักบริหารงาน
ท้องถ่ิน กลาง 

      
413,1
60  

84,000 84,000 

  

        (ปลัด อบต.)     (ปลัด อบต.)   
(34,43
0x12) 

(7,000x1
2) 

(7,000x12) 
  

2 
นางจตุพร  จู
เกษม 

รป.ม.(การ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

76-3-00-
1101-
002 

นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ต้น 

76-3-00-
1101-
002 

นักบริหารงาน
ท้องถ่ิน ต้น 

      
342,7

20  
42,000  - 

  

        
(รองปลัด 
อบต.)     (รองปลัด อบต.)   

(28,56
0x12) 

(3,500x
12)     

  ส ำนักงำนปลัด(01)   ส ำนักงำนปลัด(01)         

1 
นางละออ  
มายาด ี

ร.ม. การเมือง
การปกครอง 

76-3-01-
2101-
001 

นักบริหารงาน
ทั่วไป ต้น 

76-3-01-
2101-
001 

นักบริหารงาน
ทั่วไป ต้น 

342,7
20 42,000  -   

        
(หัวหน้าส านัก

ปลัด)     
(หัวหน้าส านัก

ปลัด)   
(28,56
0x12) 

(3,500x
12)     

2 
น.ส.สนธิยา  
แสนทวีสุข บธ.บ.(การบัญชี) 

76-3-01-
3102-

นักทรัพยากร
บุคคล 

ปฏิบัติ
การ 

76-3-01-
3102-

นักทรัพยากร
บุคคล 

ปฏิบัติ
การ 

222,2
40  -  -   



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

001 001 

                  

(18,52
0x12)       

3 
น.ส.ศิริประภา  
ศิริประทุม 

รป.ม.(การ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

76-3-01-
3103-
001 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

ช านา
ญการ 

76-3-01-
3103-
001 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ช านา
ญการ 

282,6
00  -  -   

                  

(23,55
0x12)       

4 
จ.อ.รุ่งโรจน์  
น้อยวรรณะ ปวท. 

76-3-01-
4101-
001 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านา
ญงาน 

76-3-01-4101-
001 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านา
ญงาน 

255,7
20  - 14760   

                  

(18,81
0x12)   (1,230x12)   

5 
จ.อ.อาทิตย ์ 
ปุณประวัต ิ

รป.ม.(การ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 76-3-01-3810-

001 

นักป้องกันและ
บรรเทา 

ช านา
ญการ 

76-3-01-3810-
001 

นักป้องกันและ
บรรเทา 

ช านา
ญการ 

254,8
80  -  -   

        สาธารณภยั     สาธารณภยั   

(21,24
0x12)       

6 
นางนัฐพร  ฝุ่น
เงิน ปวส. (คอมพิวเตอร์) 

76-3-01-
4301-
002 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านา
ญงาน 

76-3-01-
4301-
002 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านา
ญงาน 

180,6
00  -  -   

                  

(15,05
0x12)       

         
 

   
         

 
   

         
 

   
         

 
   

         
 

   

         
 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
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ที่ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม   กรอบอัตรำก ำลังใหม ่   

เงินเดือ
น     

หมำย
เหตุ 

    
กำรศึกษำ 

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 
เงินเดือ

น 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

  

                      เงินค่ำตอบแทน   

  พนักงานจ้าง           พนักงานจ้าง           

7 
นายวีระพันธ ์ 
ขันธ์อ่อน ป.ตรี(กษ.บ)  - 

ผู้ช่วย
นักวิชาการ

เกษตร   -  - 
ผู้ช่วยนักวิชาการ

เกษตร   - 

180,0
00  -  -   

        
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   

(15,00
0x12)       

8 นางสาวธัญรดา   บธ.บ.ระบบสารสนเทศ  - 
ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์ฯ   -  - 
ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์ฯ   - 

218,8
80  -  -   

  
                
ประสานวงค์ เพื่อการจัดการ   

(ภารกิจตาม
คุณวุฒิ)     

(ภารกิจตาม
คุณวุฒิ)   

(18,24
0x12)       

9 
นางสาวปรียา
ภรณ์ บธ.บ. (การตลาด)  - 

ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากร

บุคคล   -  - 
ผู้ช่วยนัก

ทรัพยากรบุคคล   - 

180,0
00  -  -   

  
                  
มะโนรัตน์     

(ภารกิจตาม
คุณวุฒิ)     

(ภารกิจตาม
คุณวุฒิ)   

(15,00
0x12)       

1
0 

นายณัฐชัย  
พันธ์ล ี ม.3  - 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ป้องกัน   -  - 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกัน   - 

148,3
20  -  -   

    รศ.บ. รัฐศาตร์   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   

(12,36
0x12)       

1
1 

นายบุญม ี 
จันทน์เทศ ป.6  - คนงานทั่วไป   -  - คนงานทั่วไป   - 

108,0
00  -  -   

        
(นักการภาร

โรง)     (นักการภารโรง)   

(9,000
x12)       

1
2 

นายบุญเรียน  
พัดทาบ ม.3  - 

พนักงานขับ
รถยนต ์   -  - 

พนักงานขับ
รถยนต ์   - 

126,6
00  -  -   



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

        
รถบรรทุกน้ า(ผู้

มีทักษะ)     
รถบรรทุกน้ า(ผู้มี

ทักษะ)   

(10,55
0x12)       

1
3 

นายธนาวัฒน ์ 
ปุณประวัต ิ ม.3  - 

พนักงานขับ
รถยนต ์   -  - 

พนักงานขับ
รถยนต ์   - 

126,8
40  -  -   

        (ผู้มีทักษะ)     (ผู้มีทักษะ)   

(10,57
0x12)       

1
4  -ว่าง- ปวส.  - 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ   -  - 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ   - 

138,0
00  -  - ว่างเดิม 

        
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,50
0x12)       

1
5  -ว่าง- ปวส.  - 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ   -  - 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ   - 

138,0
00  -  - ว่างเดิม 

        
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,50
0x12)       

1
6  -ว่าง-  -  - คนงานทั่วไป   -  - คนงานทั่วไป   - 

108,0
00  -  - ว่างเดิม 

        (คนครัว)     (คนครัว)   
(9,000
x12)       

  
           

  
  

           
  

  
           

  
  

           
  

  
           

  

  
          

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
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ที่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมำย
เหตุ 

กำรศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินเดือ
น 

เงิน
ประจ ำ

ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 

  เงินค่ำตอบแทน 
  กองคลัง(04)         กองคลัง(04)       

1 นางสาวเพชร (บธ.ม.)การจัดการ 76-3-04- นักบริหารงาน ต้น 76-3-04- นักบริหารงาน ต้น 323,7 42,000  -   



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

รัตน์ 2102-
001 

คลัง 2102-
001 

การคลัง 60 

  
   ปิ่นอนันต์

สกุล ทั่วไปบัญช ี   
ผู้อ านวยการ

กองคลัง     
ผู้อ านวยการกอง

คลัง   

(26,98
0x12) 

(3,500x
12)     

2 
นางวิชุดา  
วิเศษ (บธ.ม.)การจัดการ 

76-3-04-
3201-
001 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ช านา
ญการ 

76-3-04-
3201-
001 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ช านา
ญการ 

288,1
20  -  -   

    ทั่วไปบัญช ี             

(24,01
0x12)       

3 
นางสุขสันต์  
ค าแสนราช ปวส. 

76-3-04-
4204-
001 

เจ้าพนกังาน
จัดเก็บรายได้ 

ช านา
ญงาน 

76-3-04-
4204-
001 

เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้

ช านา
ญงาน 

203,0
40  -  -   

                  

(16,92
0x12)       

4 
นางสาวมะลิ
วัลย ์ อ่อนสา 

(บธ.บ) การ
บัญชี 

76-3-04-
3204-
001 นักวิชาการพัสด ุ

ปฏิบั
ติการ 

76-3-04-
3204-
001 นักวิชาการพัสด ุ

ปฏิบัติ
การ 

245,2
80  -  -   

                  

(20,44
0x12)       

  พนักงำนจ้ำง           พนักงำนจ้ำง           

5 
นางธัญญพัฒ  
สานุทัศน์ (รป.บ)  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
การเงินฯ  -  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
การเงินฯ  - 

157,6
80  -  -   

        
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(13,14
0x12)       

6 
นางสาวกนก
ลักษณ์  ภูมร ี ปวส.  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
จัดเก็บฯ  -  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
จัดเก็บฯ  - 

132,8
40  -  -   

    (การบัญชี)   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,07
0x12)       

7 
นางสาวปิยะพร  
นีระเสน ป.ตรี   - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ธุรการ  -  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ธุรการ  - 

138,0
00  -  -   

    (รป.บ)   (ภารกิจตาม     (ภารกิจตาม   (11,50       



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

คุณวุฒิ) คุณวุฒิ) 0x12) 

8 
นายทองอินทร ์ 
กล้าเกิด ปวส.  - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 

108,0
00  -  -   

    (ช่างโยธา)   
(ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ)     
(ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ)   
(9,000
x12)       

  
              
              
              
              
              
              
            

  
          

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
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ที่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมำย
เหตุ 

กำรศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินเดือ
น 

เงิน
ประจ ำ

ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 

  เงินค่ำตอบแทน 
  กองช่ำง(05)         กองช่ำง(05)       

1 
นายนภสินธุ ์ 
ค าสี 

วท.บ.
(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 

76-3-05-
2103-
001 

นักบริหารงาน
ช่าง ต้น 

76-3-05-
2103-
001 

นักบริหารงาน
ช่าง ต้น 

336,3
60 42,000  -   

        
(ผู้อ านวยการ

กองช่าง)     
(ผู้อ านวยการกอง

ช่าง)   
(28,03
0x12) 

(3,500x
12)     

2 
นายวัชระ  
ยอดทอง ปวส.(โยธา) 

76-3-05-
4701-
001 นายช่างโยธา 

ช านา
ญงาน 

76-3-05-
4701-
001 นายช่างโยธา 

ช านา
ญงาน 

230,4
00  -  -   

                  

(19,20
0x12)       



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

3 
นายยุทธนา  
แสงงาน ปวช. 

76-3-04-
4706-
001 นายช่างไฟฟ้า 

ช านา
ญงาน 

76-3-04-
4706-
001 นายช่างไฟฟ้า 

ช านา
ญงาน 

203,0
40  -  -   

    (อุตสาหกรรม)             

(16,92
0x12)       

4  -ว่าง-   

76-3-04-
4707-
001 

เจ้าพนักงาน
ประปา ปง./ชง 

76-3-04-
4707-
001 

เจ้าพนักงาน
ประปา ปง./ชง 

355,3
20  -  - 

ขอใช้
บัญชี 
กสถ. 

                  

(ค่ากลาง
เงินเดือน

)       
  พนักงำนจ้ำง         พนักงำนจ้ำง       

5 
นายวจิิตร์  แสง
ใส ป.ตรี    - 

ผช.นายช่าง
ไฟฟ้า -  - ผช.นายช่างไฟฟ้า  - 

13,80
0  -  -   

    (ไฟฟ้า)   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,50
0x12)       

6 
นายไพวัลย ์ 
สิงห์แจ่ม ปวส.  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ประปา -  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ประปา  - 

133,2
00  -  -   

    (ไฟฟ้า)   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,10
0x12)       

7 
นายยุทธพงษ ์ 
เรืองประดับ ปวส.  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ธุรการ -  - 

ผช.เจ้าพนักงาน
ธุรการ  - 

132,8
40  -  -   

    (เทคโนโลยีเกษตร)   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(11,07
0x12)       

8 
นายณรงค์  
แสงใส ป.6  - พนักงานสูบน้ า -  - พนักงานสูบน้ า  - 

108,0
00  -  - 

108,0
00 

        (ทั่วไป)     (ทั่วไป)   
(9,000
x12)       

             
             
             
             



 
 

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 

             
             
             

           

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
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ที่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมำย
เหตุ 

กำรศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินเดือ
น 

เงิน
ประจ ำ

ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 

  เงินค่ำตอบแทน 
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม(08) กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม(08)         

1 
นางสาวสุ
กัญญา ป.โท ค.ม 

76-3-08-
2107-
001 

นักบริหาร
การศึกษา ต้น 

76-3-08-
2107-
001 

นักบริหารงาน
การศึกษา ต้น 

329,7
60 42,000     

  บุญชาล ี บริหารการศึกษา   
(หัวหน้าสว่น
การศึกษาฯ)     

(ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา)   

(27,48
0x12) 

(3,500x
12)     

2 
นางสาวยพุิน  
เคนพิมพา (บธ.บ.)บัญช ี

76-3-08-
3803-
001 

นักวิชาการ
ศึกษา 

ปฏิบัติ
การ 

76-3-08-
3803-
001 นักวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติ
การ 

245,2
80  -  -   

                  

(20,44
0x12)       

  พนักงำนจ้ำง         พนักงำนจ้ำง       

4 
นางวิมลรัตน์  
พันธ์ล ี (ศศ.บ)  - 

ผช.นักวิชาการ
ศึกษา  -  - 

ผช.นักวิชาการ
ศึกษา  - 

227,7
60  -  -   

    (บรรณารักษ์ศาตร์)   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(18,98
0x12)       

  

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน

เปือย                 

1  - ปริญญาตรี  - หัวหน้าศูนย์ คศ.   หัวหน้าศูนย์ คศ.  -  -  - กรม
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พัฒนาเด็กเล็ก 2 พัฒนาเด็กเล็ก 2 อุดหนุ
นฯ 

                        ** 

2 
นางสาวดารัตน ์ 
ทองรส 

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) ๓๔-๒-๐๓๘6 ครู คศ.1 ๓๔-๒-๐๓๘6 ครู คศ.1 

217,0
80  -  -   

                  

(18,09
0x12) 

    

กรม
อุดหนุ
นฯ 

3  - ว่าง - ปริญญาตรี  - ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครู
ผู้ช่ว
ย   ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครู
ผู้ช่ว
ย  -  -  - 

กรม
อุดหนุ
นฯ 

                        ** 

4  - ว่าง - ปริญญาตรี  - ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครู
ผู้ช่ว
ย   ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครู
ผู้ช่ว
ย  -  -  - 

กรม
อุดหนุ
นฯ 

                        ** 
  พนักงำนจ้ำง         พนักงำนจ้ำง       

5 
นางชุมจิต  
ไชยพิพ ์

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย)  - 

ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลเด็ก  -  - 

ปฏิบัติหน้าที่ดแูล
เด็ก  - 

108,0
00  -  -   

        (ผู้ดูแลเด็ก)     (ผู้ดูแลเด็ก)   
(9,000
x12)     

กรม
อุดหนุ
นฯ 

6  --ว่าง- ม.6  -- 
ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลเด็กเล็ก  -  - 

ปฏิบัติหน้าที่ดแูล
เด็กเล็ก  -    -  -   

        (ผู้ดูแลเด็ก)     (ผู้ดูแลเด็ก)         

กรม
อุดหนุ
นฯ 

6  -ว่าง ม.6  - 
ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลเด็กเล็ก  -  - 

ปฏิบัติหน้าที่ดแูล
เด็กเล็ก  -    -  -   

        (ผู้ดูแลเด็ก)     (ผู้ดูแลเด็ก)         

กรม
อุดหนุ
นฯ 
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73 

ที่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม ่ เงินเดือน 
หมำย
เหตุ 

กำรศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินเดือ
น 

เงิน
ประจ ำ

ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 

  เงินค่ำตอบแทน 
กองสวัสดิกำรสังคม (11)   กองสวัสดิกำรสังคม(11)       

1 
นายนิธโิรจน ์ 
พละสิงห์ 

รป.ม.(การ
ปกครอง
ท้องถิ่น) 

76-3-11-
2105-
001 

นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ต้น 

76-3-11-
2105-
001 

นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ต้น 

323,7
60 42,000  -   

        

(หัวหน้าสว่น
สวัสดิการสังคม
ฯ)     

(ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม)   

(26,98
0x12) 

(3,500x
12 )     

2 
นายวษิณุ  ดวง

แก้ว รป.บ. 

76-3-11-
3801-
001 นักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบั
ติการ 

76-3-11-
3801-
001 นักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบั
ติการ 

280,0
80  -  -   

    (การปกครองท้องถ่ิน)             
(23,34
0x12)       

  พนักงำนจ้ำง           พนักงำนจ้ำง           

3 
นางจิรัชญา  
พันธวงค์ (บธ.บ. )  - 

ผช.นักพัฒนา
ชุมชน   -  - 

ผช.นักพัฒนา
ชุมชน   - 

218,8
80  -  -   

    การจัดการทั่วไป   
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)     
(ภารกิจตาม

คุณวุฒิ)   
(18,24
0x12)       
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หมำยเหตุ 
** ต าแหน่งดังกล่าวจะสรรหาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น 
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั้น
เงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

    ๑. เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
    ๒. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
    3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
    4. เงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
     - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
     - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
     - เงินวิทยฐานะ 
     - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
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  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการ
และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยท าการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2561-2563 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  มีคุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน
ส่วนต าบล ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษา
หรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  
  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำรพัฒนำก ำลังคน 
 

แผนงำน/โครงกำร ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
1.1  แผนงำนด้ำนพัฒนำควำมรู้ใน 
องค์กร 
-  การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการและ ยุทธศาสตร์
ก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนกาเล็น 
 
 
-  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที 
   วิชาการข้าราชการรู้ทันการ 
   เปลี่ยนแปลง 

 
 
- จ านวนครั้งการประชุมของ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และยุทธศาสตร์ก าลังคน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลโนนกาเล็น 
 
 
-  จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ 
    ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

 
 
- จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด 
 แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา 
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลโนนกาเล็น 
 
-  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านต่าง ๆ เป็น
ประจ าทุกเดือน  เดือนละ  1  ครั้ง  
รวม  12  ครั้งต่อปี 

1.2  แผนงำนจัดท ำระบบแผนและ 
ประสำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัด 
-  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 

 
 
 
- หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ  เ พ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
ปีงบประมาณ  2561  แล้วเสร็จ 
 

 
 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด   
  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า  
  แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 

 
 

12.แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลกูจ้ำง  พนักงำนจ้ำง 
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แผนงำน/โครงกำร ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 

-  การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
-  การประชุมประสานแผนการพัฒนา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
 
-  การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล 
   โนนกาเล็น 

-  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา 
   ความจ าเป็นและมีเอกสารแสดง 
   ขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการ 
   พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือเป็น 
   ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า 
   แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
-  มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
-  มีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปีงบประมาณของทุกส่วนราชการ/ 
หน่วยงาน 
-  มีแนวทางการประสานการพัฒนา 
   บุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
    2561-2563 
-  มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
   ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/ 
   หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลโนนกาเล็น 
-  การจัดท าข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ 

-  ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา 
   ความจ าเป็นเบื้องต้นในการพัฒนา 
   บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลในการ 
   จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรใน 
   สังกัด 
 
-  จัดการประชุมส่วนราชการ/ 
   หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา 
   พนักงานส่วนต าบล  ปีงบประมาณ      
   2561-2563 
 
 
 
-  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า 
   ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น 
   ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา 
   ปรับใช้ได้ทันที 

1.3  แผนงำนด้ำนกำรบริหำรงำน 
บุคลำกร 
-  มีการแต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
   ในสังกัด 
 
-  การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
   ในสังกัด /ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
 
   
 
-มีการเลื่อนระดับ 
 
 
-  การด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
-  การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
    

 
 
- มีการแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการใน 
   สังกัดทุกระดับ 
 
-  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
   ในสังกัด/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
 
 
 
- มีการเลื่อนระดับข้าราชการ ตาม
ประเภท และระดับ ตามหลักเกณฑ์ 
 
-  มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
-  มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
    

 
 
- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลบุคลากร 
   ในสังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน 
   และสามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 
-  อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
   ทุกระดับในสังกัดและให้ข้อคิดเห็น 
   ประกอบการ/ รวมทั้งการเลื่อน      
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อน 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติ ผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ได้รับการ
เลื่อนระดับตามมติ ก.อบต.จังหวัด 
-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   สามารถด าเนินการทางวินัยส าหรับ 
   ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรใน
สังกัด 
-  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรฝึกอบรม 
 

แผนงำน/โครงกำร ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
1.4  แผนงำนพัฒนำบุคลำกรโดย 
กำรศึกษำต่อ  ฝึกอบรมทัศนศึกษำ 
ดูงำนภำยใน/ภำยนอกประเทศ 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ 
   ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับหน่วยงาน 
   ภายนอก  ทั้งภายในประเทศและ 
   ต่างประเทศ 

 
 
 
-  มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด 
   ศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ 
   อบรมดูงานกับหน่วยงานใน 
   ต่างประเทศ/ภายนอก 

 
 
 
-  ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อตาม 
   ความต้องการขององค์กรโดยการ 
   สนับสนุนทุนของส่วนราชการต้น 
   สังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด,หน่วยงาน 
   ส่วนท้องถิ่น  องค์กร  และ 
   รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น  อบจ. , 
   องค์การบริหารส่วนต าบล , ธนาคาร ,     
   บริษัท , ห้างร้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ 
อบรมดูงานกับหน่วยงานภายในประเทศ
และภายนอกต่างประเทศ 

2.1  แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกร 
ตำมควำมจ ำเป็น  (หลักสูตร 
กลำง) 
 
 
 
 
 
 
2.2  แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกรใน 
       สังกัดหน่วยงำนต่ำง ๆ  
       (หลักสูตรเฉพำะด้ำน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  จัด 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการให้ 
   ความรู้ในลักษณะของการจัด 
   หลักสูตรต่าง ๆ แก่ข้าราชการและ 
   บุคลากรในสังกัด  ตามความ 
   จ าเป็นและเป็นประโยชน์กับ 
   หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ 
   ปกครองท้องถิ่นจัดท าเป็น 
   หลักสูตรกลาง 
-  มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  จัด 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้ 
   ในลักษณะของการจัดหลักสูตร  
   ต่างๆ โดยจัดท าเป็นหลักสูตรเฉพาะ 
   ด้าน เช่น  ด้านสาธารณสุข  ด้าน 
   การเกษตร  การพัฒนาชุมชน  ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   จัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้ 
   แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด 
   ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
-  ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า 
   หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา 
   บุคลากรในสังกัด  เป็นการเพ่ิม 
   และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ 
   ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศำสตร์ที่  3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 

แผนงำน/โครงกำร ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
3.1  แผนงำนจัดกำรควำมรู้เพื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ 
และกำรพัฒนำก ำลังคน 
 
3.2  แผนงำนสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ก ำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น 
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
-  โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัดพ้ืนที ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น 
-  โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็นและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้ 
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
-  มีการท าโครงการความร่วมมือ 
   ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่  องค์การ  
   บริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 
-  มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    
 
 
 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น  เป็นการ แสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

 
กลยุทธ์ในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลโนนกำเล็น  มีดังนี้ 
1.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลัดสูตรต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1.2 โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3  โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน 
2.ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
2.2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เผยแพร่การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ผ่านทางเว็ป
ไซต์ อบต.  ทางโซเชี่ยลต่างๆ  เช่น เพจเฟซบุ๊ค  ไลน์ของ อปท.   
3.ด้านการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
3.1 พัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ 
3.2  โครงการเพิ่มบรรยากาศในการท างาน และสร้างสิ่งแวดล้อมทีด่ีในการปฏิบัติงาน 
3.3  กิจกรรมยกย่องเชิดชูพนักงานดีเด่น ประจ าเดือนหรือประจ าปี 
4.ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
4.2 โครงการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
4.3  การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
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4.4  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
5.ด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
5.1  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
5.2  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
5.3  การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
4.4  การสร้างสมดุลชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ประกาศ      ณ  วันที่  11  มิถุนายน  2556  ดังนี้     
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

 5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนความจริง 
 7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.ประกำศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 

 

 

 

 

 


