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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง              
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. เอง  
การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงได้
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน           
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่ 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
( พ.ศ.2561 - 2563) 

ส่วนที ่1 บทท่ัวไป 
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“การคมนาคม สังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” 
1.2 พันธกิจ 

1) วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพ่ือเสริมสร้างขัดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

4) วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โพนแพงต่อสาธารณชน 

1.3 เป้าหมายหลัก 
1) เพ่ือด าเนินการส ารวจ ข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร การประเมินผลท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท านโยบายและ          
กลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2) เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            
โดยพิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง 

3) เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 
4) เพ่ือให้มีกลไกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 



   

 
 

ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม 
             สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
 

 
 
ต าบลโพนแพงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนม  ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 40  

กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนสาย  นครพนม -  นาแก  และอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอธาตุพนม  ตามเส้นทางหลวง
ชนบทหมายเลข  3013  จด ถนน ชยางกูร  โดยห่างจากอ าเภอธาตุพนม ประมาณ   ๓๓  กิโลเมตร   

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๕  ตารางกิโลเมตร                          
มีอาณาเขต 

ทิศเหนือ จดเขตพ้ืนที่ต าบลค าเตย  อ าเภอเมืองนครพนม 
ทิศใต้  จดเขตพ้ืนที่ต าบลนางาม  อ าเภอเรณูนคร 
ทิศตะวันออก จดเขตพ้ืนที่ต าบลนาถ่อน  อ าเภอธาตุพนม 
ทิศตะวันตก จดเขตพ้ืนที่ต าบลนางาม  อ าเภอเรณูนคร 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 

               1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

               



   

 
 

 
  1.4 ลักษณะของดิน 

         ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว  และปลูกพืช
ระยะสั้น 

              1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
         มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ ห้วยแมด  ห้วยกุดตุ้มนก  ห้วยวังหมากแซว  ห้วยค าไหล  

              1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  - 
 2.ด้านการเมืองการปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลโพนแพงประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๘  หมู่บ้าน  

                   2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๘ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน ๘  หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๖ คน 

๓. ประชากร 
               3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
                จ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๔,๙22  คน แยกเป็น ชาย 2,๔48 คน หญิง 2,๔74 คน จ านวน
ครัวเรือน  1,246 ครัวเรือน  จ านวนประชากรมีความหนาแน่น  ๔๔3   คน /ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ ณ เดือน กุมภาพันธ์  255๙) 
 

หมู่ที่ บ้าน 
ประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม  
1 บ้านโพนแพง 239 223 462 122 

2 บ้านโพนแพง 444 443 887 241 

3 บ้านตาลกุด 234 240 474 120 

4 บ้านยางเดี่ยว 348 348 696 162 

5 บ้านห้วยทราย 206 206 412 104 

6 บ้านโนนสมบูรณ์ 190 215 405 112 

7 บ้านไทยเจริญ 473 480 953 236 

8 บ้านตาลกุดใต้ 314 319 633 149 

รวม  2,448 2,474 4,922 1,246 

 



   

 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
 
  

ล าดับที่ ช่วงอายุ(ปี) จ านวนประชากรชาย จ านวนประชากรหญิง 
1 1-18 518 541 
2. 19-60 1,603 1,530 
3. 61-100 303 380 
4. มากกว่า 100 - - 
5. ต่ ากว่า 1 ปี 24 23 

 รวม 2,488 2,474 
 
 

     4.สภาพทางสังคม 
              4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา      ๓ แห่ง ได้แก่ 
 1.โรงเรียนบ้านโพนแพง จ านวนนักเรียนประมาณ     1๒๙  คน 
 2.โรงเรียนบ้านห้วยทราย จ านวนนักเรียนประมาณ       ๙๘ คน 
       3.โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์(ขยายโอกาส ม.๑-ม.๓)  
   จ านวนนักเรียนประมาณ              ๑๙๘  คน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา     1  แห่ง ได้แก่ 
 1.โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม (มัธยมศึกษาปีที่ 1-๖) จ านวนนักเรียน ๒๔๙  คน 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง ได้แก่ 
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง จ านวนนักเรียนประมาณ     ๕๒ คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จ านวนนักเรียนประมาณ     ๒๕   คน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลกุด  จ านวนนักเรียนประมาณ     ๔๓ คน 
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว  จ านวนนักเรียนประมาณ     ๒๑ คน 

 ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.บ้านโพนแพง)  1  แห่ง 
       4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    ๒ แห่ง  ได้แก่ 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนแพง 
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาลกุด 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    ๘ แห่ง 

 

         4.3 อาชญากรรม 
         - 
         4.๔ ยาเสพติด 
        ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝูาระวังทั้ง ๘ หมู่บ้าน 
        4.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
        - 
          
        



   

 
 

 5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

-   ถนนลาดยาง    จ านวน      3    สาย 
  -   ถนนลูกรัง / หินคลุก   จ านวน       ๘    สาย 
  -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน       ๘  สาย 
  5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๑,๒๔๖  ครัวเรือน    
           5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาหมู่บ้าน (อบต.ด าเนินการจัดเก็บเอง) จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๗ 
มีระบบประปาบาหมู่บ้าน (หมู่บ้านด าเนินการจัดเก็บเอง) จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 

๓,๔,๖,๘ 
           5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

           5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด (เอกชนอนุญาต)  จ านวน  1 ตั้งอยู่ บ้านโพนแพง ต.โพนแพง 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
           6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  
ยางพารา ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ยาสูบ  ผักตามฤดู ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับราชการ และรับจ้าง 
           6.2 การประมง 

- 
           6.3  การปศุสัตว์ 

ต าบลโพนแพง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกร โคกระบือ ในทุกหมู่บ้านของต าบลโพนแพง 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
           6.4 การบริการ 

1.  ร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ จ านวน ๑ แห่ง 
2.  รีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน ๒4 แห่ง    
3.  โรงสีข้าวในครัวเรือน ในพ้ืนที่ จ านวน 1๘ แห่ง  

           6.5 การท่องเที่ยว 
 - 
           6.6  อุตสาหกรรม 

ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   
๑. ปั๊มน้ ามัน     จ านวน     ๒      แห่ง 

  - บ้านตาลกุด  
  - บ้านโพนแพง 
 
 



   

 
 

           6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน      ๓. กลุ่มเลี้ยงสุกร   
๒. กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ ๖     ๔. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๘ 
๕. กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหมู่ ๖    ๖. กลุ่มเลี้ยงหมูปุาหมู่ ๓   
๗. กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ ๖    ๘. กลุ่มค้าขายและเลี้ยงไก่หมู่ ๑   
๙. กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ ๖    ๑๐. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๗   
๑๑. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหมู่ ๗    ๑๒. กลุ่มเครื่องจักสานหมู่ ๗  
๑๓. กลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์หมู่ ๗    ๑๔. กลุ่มสวนเห็ดโพนแพง   
๑๕. กลุ่มเลี้ยงโคหมู่ ๒     ๑๖. กลุ่มค้าขายหมู่ ๖   
๑๗. กลุ่มค้าขายหมู่ ๗     ๑๘. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๗   
๑๙. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๒     ๒๐. กลุ่มผ้าใบโพนแพงเหนือ   
๒๑. กลุ่มค้าขายหมู่ ๕     ๒๒. กลุ่มค้าขายหมู่ ๗   
๒๓. กลุ่มเลี้ยงหมูหมู่ ๗     ๒๔. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๗   
๒๕. กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์หมู่ที่ ๔    ๒๖. กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธุ์เนื้อ   
๒๗. กลุ่มผ้าใบหมู่ที่ ๗     ๒๘. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ   
๒๙. กลุ่มผ้าใบโพนแพงหมู่ ๗    ๓๐. กลุ่มเลี้ยงสุกรหมู่ ๘ 

           6.8  แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  

ยางพารา ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ยาสูบ  ผักตามฤดู ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับราชการ และรับจ้าง 

            ๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                  ๗.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
            โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   ๕  แห่ง     ได้แก่     
1. วัดมเหศักดิ ์
2. วัดห้วยทราย 
3. วัดยางเดี่ยว    
4. วัดตาลมงคล 
5. วัดโนนสมบูรณ์วนาราม 

ที่พักสงฆ์   2 แห่งได้แก่ 
1. ที่พักสงฆ์โพธิ์ศรี 
2. ที่พักสงฆ์ห้วยทราย 

        ๗.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  1.  เทศน์มหาชาติ  เดือนมีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี  มีการแห่ผเวด   
  ๒.  ประเพณีวันสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี  
  ๓.  บุญข้าวหลาม บุญกฐิน ออกพรรษา  
  ๔.  บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน 
  ๕.  บุญเดือนสิบ ห่อข้าวสารท 



   

 
 

       ๖.  เดือนสิบเอ็ด ลอยกระทง 
  ๗.  เดือนสามเอาบุญข้าวจี่ 
 
       ๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.  พ่อบุญเมือง  อินาลา, ส.อบต.สง่า  จุลนันท์  , พ่อโชติ  วจนะศิริ ปราชญ์ชาวบ้าน   มีความรู้
ด้านศาสนพิธี  ด้านหมอสู่ขวัญ 

๒.  รองนายกสมจิตร  ทองมา , อาจารย์มนูญ  ปิ่นมุณี  ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านโฆษก  พิธีกรและ 
พิธีกร/ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓.  พ่อสมพร  อินาลา  ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านพิธีกรรม (จ้าวจ้ า) 
  4.  อาจารย์ศรีเมือง  สุริยนต์  , ก านันธนพล  วังวร  ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  ๕.  พ่อพิมพ์พา  แสนเขื่อน , พ่อประเสริฐ  ชาหอม  ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านการจักสาน 
  ภาษาถิ่น คือ  ภาษาภูไท, ภาษาญ้อ 

     ๗.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
           สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ หวด , มวย , กระติบข้าว 

 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
           8.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                  -  ล าน้ า, ล าห้วย    จ านวน          9 สาย 

                   -  บึง, หนองและอ่ืน ๆ   จ านวน        28 แหล่ง 
                     แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
                    -  ฝาย     จ านวน  5 แห่ง 
           -  บ่อน้ าตื้น    จ านวน  1 แห่ง 
           -  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  8 แห่ง   
  8.2 ป่าไม้ 

   ปุาไม้เบญจพรรณ ไม้พยุง  ไม้แดง  ไม้มะค่า  ไม้กะบาก  ไม้เต็ง  ไม้ประดู่ 
               8.3 ภูเขา 
     - 
                    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
     - 

  

 

 

 



   

 
 

 ๙.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

                ๙.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน ๘ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
ประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม  
1 บ้านโพนแพง 239 223 462 122 

2 บ้านโพนแพง 444 443 887 241 

3 บ้านตาลกุด 234 240 474 120 

4 บ้านยางเดี่ยว 348 348 696 162 

5 บ้านห้วยทราย 206 206 412 104 

6 บ้านโนนสมบูรณ์ 190 215 405 112 

7 บ้านไทยเจริญ 473 480 953 236 

8 บ้านตาลกุดใต้ 314 319 633 149 

รวม  2,448 2,474 4,922 1,246 

 
         ๙.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  
ยางพารา ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ยาสูบ  ผักตามฤดู ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับราชการ และรับจ้าง 

         ๙.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร  
             -   ล าน้ า , ล าห้วย    จ านวน          9 สาย 

              -   บึง , หนองและอ่ืน ๆ   จ านวน        28 แห่ง 

                     ๙.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  ๘  แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
 โครงสร้าง และอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

ปรากฎตามแผนผังองค์กร ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายนิติบญัญตัิ  

สภา อบต. 

- ประธานสภา อบต. 1 คน 

- รองประธานสภา อบต. 1 คน 

- เลขานุการสภา อบต. 1 คน 

- สมาชิกสภา อบต. 1 คน 

 

 

ประชาชนในเขต อบต. 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการมีสว่นร่วม
ด าเนินการ 

- ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

- ประชาชนทั่วไปของทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

- กลุ่มองค์กรปละสถาบันต่างๆ ใน เขต อบต. 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

นายก อบต. 

- นายก อบต. 1 คน 

-  รองนายก อบต. 1 คน 

- เลขานุการนายก อบต. 1 คน 

 

พนักงานส่วนต าบล 

ฝ่ายราชการประจ า 

- พนักงานส่วนต าบล 

- หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น 

- พนักงานส่วนต าบลประจ าสว่นต่างๆ  

- ลูกจ้าง อบต. 

อบต. 



   

 
 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 16 คน 
2. จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีจ านวน 44  คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ส านักงานปลัด อบต. 
1. งานบริหารทั่วไป 
1.1 พนักงานส่วนต าบล 

1 นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

2 นางสาวใจเพชร  กุลทะเล หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
3 นายบรรชา  ตุ้มอ่อน นิติกร 
4 นางวิจิตรา  สุนทวงษ ์ นักวิชาการศึกษา 
5 นายไกรสิงห์  ภมรศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ นักทรัพยากรบุคคล 
7 จ่าเอกธนชาติ   เชื้อค าฮด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8 นางมณีวรรณ  อินาลา เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจ า) 
9 นางไพรวัลย์  อินาลา คร ู

10 นางอารีรัตน์   บุญเพ็ง คร ู
11 นางสาวสุกัลยา จันทะปัญญา คร ู
12 นางพรรณี  ทองยศ คร ู
13 นางศิรประภา  ทาศรีภู คร ู
14 นางสาวขวัญสุดา  เชื้อดวงผุย คร ู

1.2 พนักงานจ้าง 
15 นายสุรเดช  สุริยนต์ ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
16 นายอภินันท์  อินาลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นายมรกฎ   แสนเขื่อน พนักงานขับรถขยะ 
18 นายมีชัย  อินาลา พนักงานประจ ารถขยะ 
19 นางโสภา   อินาลา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20 นางเบญจลักษณ์  สอนศักดา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
21 นางทัศนี   ตุ้มอ่อน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
22 นางจินดาวรรณ  หูมแพง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
23 นางสาวมนทิวา  วรรณทรัพย์ศิริ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
24 นายไกรศร  หูมแพง พนักงานประจ ารถขยะ 
25 นายสมบูรณ์  แสนเขื่อน นักการภารโรง 
26 นายวัสดี  แสนค า พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
27 นายกรุงไทย  หูมแพง พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

   



   

 
 

  
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
28 นายพชรพล  สุริยนต์  พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
29 นายวรเชฐ   อินาลา พนักงานขับรถส่วนกลาง 
30 นายธีธัช  แสนเขื่อน พนักงานประจ ารถขยะ 

2. งานบริหารงานคลัง 
2.1 พนักงานส่วนต าบล 
31 นางสาวจินตนา  ลาดพิลา 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

32 นางสายนรัตน์   อุรัง นักวิชาการเงินและบัญชี 

2.2 พนักงานจ้าง 
33 นางเกษมณี   แสนเขื่อน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
34 นางศิริวรรณ   แมดจ่อง พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
35 นายรชต    สุริยนต์ พนักงานผลิตน้ าประปา 
36 นางสาวน้ าฝน   สิมมาทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
37 นางสาวพัชรากร   จันทะเพชร คนงานทั่วไป 

3. งานช่าง  
3.1 พนักงานส่วนต าบล  
38 นายประทีป   ยะไวทย์ นายช่างโยธา 

3.2 พนักงานจ้าง 
39 นายรติพงษ์   อินาลา ผู้ช่วยช่างโยธา 
40 นายราชัย   ลุมวงษ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
41 นายเจนณรงค์   สุริยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

4. งานสวัสดิการสังคม 
4.1 พนักงานส่วนต าบล 
42 นางสาวสุดา   ลาลัย 

 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานการสวัดิการสังคม) 

43 นายศตวรรษ  ภูมิลุน นักพัฒนาชุมชน 
4.2 พนักงานจ้าง 
44 นายณัฐวุฒิ   อินาลา 

 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 

 
 
 

 
 



   

 
 

 
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

                          ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
        อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 66,67, และ 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 ดังนี้ 

ก. มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลท้งด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 

ข. มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีติประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้มีความจ าเป็นและสมควร 
ค. มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 



   

 
 

(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12)  การท่องเที่ยว 
(13)  การผังเมือง 
ง. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห์ 
(11)  การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การส่งเสริมกีฬา 
(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณะสถานอื่นๆ 
(24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
(25)  การผังเมือง 



   

 
 

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(29) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัยพ์สิน 
(30) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนดการด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสส่วนต าบลโพนแพงให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ หากสามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึงก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดีด้วย 

 
2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโพนแพง 

ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

ส านกังานปลดั อบต. กองคลงั กองชา่ง กองสวสัดกิารสงัคม 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.1 งานบรหิารทั่วไป 

1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 

2. งานนโยบายและแผน 

3. งานกฎหมายและคด ี

4. งานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยั 

5. งานส่งเสริมสุขภาพ 
และสาธารณสุขชุมชน 
6. งานบริหารการศึกษา 
7. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. งานการศึกษานอกระบบ
และส่งเสรมิอาชีพ 

9. งานการศึกษาปฐมวัย 
 

1.ฝ่ายการเงิน 

1.1 งานการเงิน 

1.2 งานบัญชี 

2. งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสด ุ
 
 
 

1. ฝ่ายก่อสร้าง 

1.1 งานก่อสร้าง 

1.2 งานออกแบบ 

และควบคมุอาคาร 

2. งานประสานสาธารณูปโภค 

3. งานธุรการ 

 
 
 
 
 

1. งานด้านสวัสดิการสังคม 
2. งานด้านสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

2.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน,ต าบล,อ าเภอ ไม่สะดวก 
1.2 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต าบล 
1.3 ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
1.4 ปัญหาการขาดโทรศัพท์สาธารณะที่เพียงพอ 
1.5 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 
1.6 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
1.7 ขาดท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
1.8 ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมและขนส่ง (ถนน,สะพาน) 
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ (ไฟฟูา, อาคาร,รางระบายน้ า) 

1.3   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร (น้ าประปา,คลองส่งน้ า,ขุดลอกแหล่งน้ า,ฝายกั้นน้ า) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองช่าง โดยประกอบด้วย ผู้อ านวยการกรองช่าง นายช่างโยธา ผู้ช่วย
นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารการขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
2.2 ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่ได้มาตรฐานที่ดี 
2.3 ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนกับภาครัฐต่ า 
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
2.5 ปัญหาข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
2.6 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.7 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ,เด็ก ,สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 

2.8 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่าง ๆ             
ที่เกิดตามช่วงฤดูกาลต่างๆ  

2.9  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
2.10  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
2.11  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
2.12  ให้มีบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 
2.13  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 
2.14  จัดตั้งชมรมสุขภาพ 
2.15  จัดแผนในการก าจัดขยะมูลฝอยให้ดี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 



   

 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2.1 แนวทางการสนับสนุนงานด้านการส่วเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกคนในทุกกลุ่ม ให้มีงาน
ท าและมีรายได้เพ่ือการยังชีพ 

2.2 แนวทางการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
2.3 แนวทางการส่วงเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 แนวทางการส่งเสริมและดูและด้านการสาธารณสุขของประชาชน และการปูองกันและ

ระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
2.5 แนวทางการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและงานด้านการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
2.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน 

ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นิติกร ,             
นักทรัพยากรบุคคล ,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถขยะ,พนักงานประจ ารถขยะ,ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),
นักการภารโรง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ า,พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า,พนักงานขับรถส่วนกลาง ร่วมกับ                        

กองสวัสดิการสังคม โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย  นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
       - ปัญหาการขาดความรู้และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
                - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพและขาดความรู้ในการบริหารจัดการในกลุ่มอาชีพ 

3.2 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาการเกษตร 
3.3 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
3.4 ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ, ปัญหาการไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลท านา 
3.5 ปัญหาต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
3.1 แนวทางการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และ

การเกษตรแบบพอเพียง 
3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การเพ่ิมมูลค่าของสินค้ากรส่งเสริมด้านการตลอดและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน 

ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นิติกร ,             
นักทรัพยากรบุคคล ,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย,



   

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถขยะ,พนักงานประจ ารถขยะ,ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),
นักการภารโรง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ า,พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า,พนักงานขับรถส่วนกลาง 

ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา ขาดการปลูกปุาทดแทน และขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ปุา  
4.2  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
4.3  การใช้เคมีเพ่ือการเกษตรท าให้ดินเลื่อม,น้ าเสีย 
4.4  ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ทางการเกษตรของราษฎรในช่วงฤดูฝน 
4.5  ปัญหาการปล่อยน้ าเสียจากหมู่บ้านชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต 
       4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาปุาไม้และแหล่งน้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ           
ให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
       4.3 แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสภาพดิน การใช้สารเคมีที่ถูกวิธี 

      หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน
ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นิติกร ,             
นักทรัพยากรบุคคล ,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถขยะ,พนักงานประจ ารถขยะ,ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),
นักการภารโรง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ า,พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า,พนักงานขับรถส่วนกลาง ร่วมกับ 

      กองช่างโดยประกอบด้วย ผู้อ านวยการกรองช่าง นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟูา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

ปัญหาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ประสบปัญหาการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชน
ภายใต้ระบบประชาธิปไตย, ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรปฏิบัติงาน
หลายด้าน/ไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
     5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     5.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
      5.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน
ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชา การศึกษา, นิติกร ,             



   

 
 

นักทรัพยากรบุคคล ,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถขยะ,พนักงานประจ ารถขยะ,ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ),
นักการภารโรง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ า,พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า,พนักงานขับรถส่วนกลาง ร่วมกับ 

      กองช่าง โดยประกอบด้วย ผู้อ านวยการกรองช่าง นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟูา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับ 

     กองคลัง โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย นักบริหารงานการคลัง,นักวิชาการ
เงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานจดมาตราวัดน้ า 
พนักงานผลิตน้ าประปา คนงานทั่วไป ร่วมกับ 
               กองสวัสดิการสังคม โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม, นักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 

2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT) 
       ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสภานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาศการพัฒนา            
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสภาวะเสี่ย
หรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบัน   เพ่ือใช้ก าหนดเป็น
ทิศทางและแนวทางการพัฒนา การจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  ที่ชัดเจนมีหลักแนวคิดวิเคราะห์
ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
1. ด้านการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนราชการ 
และระบบการบริหารจัดการจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานตาม
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้ องอยู่
เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตราก าลังได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  

2. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชากรในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควร ซึ่งมี

ประวัติการท างานที่ดี และมีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับนโนบายภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระดับหนึ่ง มีกรพัฒนาศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอ จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการท้องถิ่นค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาบุคลากรโดยให้มีการศึกษาหาความรู้และเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่หน่วยงานราชการก าหนดและหลักสูตรเสริมทักษะ การบริหารอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 



   

 
 

3. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปีตามบทบาท อ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าโครงการ การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength =S) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ คือ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกติกา 
ระเบียบ กฎหมาย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารท้องถิ่นมานาน สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของ
ข้อจ ากัดได้เป็นอย่างด ี

2. สภาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ
แก้ขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

3. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาท
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฏหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม
ของการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลังภายใต้
ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบล คือประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส่วนราชการอ าเภอ จังหวัด ทุกฝุายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 

5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์ของงาน ลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้ าที่อย่างเป็น
ระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใจ้ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องการฝึกอบรมหรือพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน การวินิจฉัยข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเข้าใจใจสาระส าคัญ การตีความขาดความชัดเจน ซึ่งอาจท าให้เกิด
ปัญหาในระบบการท างาน และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกิน อันอาจส่งผลให้ขาดความรอบคอบได้ 

2. การบริหารจัดการ ขาดแคลนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสารสนเทศล้าสมัย บุคลากรใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้ไม่คุ้มค่า 

3. สิ่งแวดล้อมในการท างาน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานภายในองค์กร เช่น การจัดส านักงานให้น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรัง ควรส่งเสริมการแบ่งสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม โดยใช้หลัก 5ส ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน และการให้บริการครอบวงจร One stop 
Service การสอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อห้ามในลักษณะผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดระเบียบวินัยในสถานที่ราชการ 
โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าและการควบคุมที่เข้มงวด 



   

 
 

 
2.5 สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม) ด้านการเมือง 

        สภาพรวมด้านการเมืองการปกครองและสภาวะทางการเองของต าบลโพนแพง ประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญ ติดตามและสนใจในกระบวนการทางการเมืองทั้งในรูปแบบของการเมืองท้องถิ่นและการเมือง
ระดับประเทศ จึงท าให้มีกระบวนการตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเป็นระยะ 
นักการเมืองท้องถิ่นมีการรวมตัวและประสานงานกันมากขึ้น ท าให้เปูาหมายการพัฒนามุ่งไปสู่ชุมชนของตนเอง
และภาพรวมของต าบลเป็นหลัก ส าหรับในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทุกคน
มีประสบการณ์ในการท างานด้านการพัฒนาระดับหนึ่ง ท าให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้น าท้องถิ่นผลักดันปรากฎผล 
ซึ่งล้วนมีพ้ืนฐานจากการพัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาของแต่ละชุมชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าขาย

พืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยังมีการค้าขายด้านอ่ืนๆ แต่ยังขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือองค์กร          
ซึ่งเปน็ไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม ท าให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรค่อนข้างยาก แม้มีการ
จัดตั้งกลุ่มหลากหลายกลุ่มแต่ไม่มีความยั่งยืน 

2. ด้านสังคมและเทคโนโลยี 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีสถาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทุกๆ ด้าน              

แต่สังคมส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบท มีระบบครอบครัวขนาดใหญ่ มีความรักผูกพันรักใคร่  สามัคคีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 

 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
 จากสภาพแวดล้อม การคมนาคมที่ดี ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ที่ส าคัญ มีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการสร้างเครือข่ายถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ  

1. พ้ืนที่ในเขตต าบลโพนแพงมีห้วย ปุาไม้ ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหมาะสมกับการ
เกษตรกรรม อยู่อาศัย และท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีพ้ืนฐานทางสาธารณูปโภคครบถ้วน 

2. มีสถานศึกษา สถานพยาบาล การสาธารณูปโภค การคมนาคมที่ดี มีทั้งความเป็นชุมชนและชนบท            
มีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น 
 

2.6 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม เพ่ือเข้าสู่การพัฒนาเมืองพัฒนา

ชุมชนเป็นทางผ่านไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมไว้ไปในคราวเดียวกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยสามารถแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน 
ภารกิจถูกก าหนดอยู่ ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 



   

 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 11 (5)) 
จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก าหนดภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

จึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองช่าง 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนในและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
5) การปรับปรุงแปล่งชุมชนแออัดและการจัการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ (มาตรา 16 (5)) 
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))  

จากสภาพปัญหาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการก าหนดภารกิจของงาน องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลโพนแพง จึงก าหนดงานในส่วนราชการให้ตรงกับภาพปัญหา คือ กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 

ส่วนที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ประธานฯ 
2 นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3 นางสาวใจเพชร  กุลทะเล หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

4 นางสาวจินตนา  ลาดพิลา ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

5 นางสาวสุดา   ลาลัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 

6 นายประทีป  ยะไวทย์ นายช่างโยธา/รักษาการ ผอ.กองช่าง กรรมการ 

7 นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ นักทรัพยากรบุคล เลขานุการฯ 

ได้มอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตราก าลังพนักงาน          
ส่วนต าบล  3 ปี  (2561  - 2563) ตามมติที่ประชุม วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563                      
เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

3.1 นโยบายด้านการบริหาร 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว

โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรก
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือ
ก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
เห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
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1. ส านักงานปลดั อบต. 1. ส านักงานปลดั อบต.
   1.1 งานบริหารทัว่ไป    1.1 งานบริหารทัว่ไป
        - งานสารบรรณ         - งานสารบรรณ
        - งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร         - งานอ านวยการและข้อมลูข่าวสาร
        - งานบริหารงานบุคคล         - งานบริหารงานบุคคล
        - งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมลู         - งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมลู
        - งานตรวจสอบภายใน         - งานตรวจสอบภายใน
        - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว         - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว

1.2 งานนโยบายและแผน 1.2 งานนโยบายและแผน
        - งานนโยบายและแผน         - งานนโยบายและแผน
        - งานวชิาการ         - งานวชิาการ
        - งานข้อมลูและประชาสัมพนัธ์         - งานข้อมลูและประชาสัมพนัธ์
        - งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์         - งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์
       - งานงบประมาณ        - งานงบประมาณ
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1.3 งานกฎหมายและคดี 1.3 งานกฎหมายและคดี
        - งานกฎหมายและคดี         - งานกฎหมายและคดี
        - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง         - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง
        - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ์         - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ์
        - งานข้อบัญญัติและระเบียบ         - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
                
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        - งานอ านวยการ         - งานอ านวยการ
        - งานป้องกนั         - งานป้องกนั
        - งานฟืน้ฟ ู,งานกูภ้ัย         - งานฟืน้ฟ ู,งานกูภ้ัย

  1.5 งานกิจการสภา อบต.   1.5 งานกิจการสภา อบต.
        - งานระเบียบข้อบังคับประชุม         - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
        - งานการประชุม         - งานการประชุม
        - งานอ านวยการและประสานงาน         - งานอ านวยการและประสานงาน

1.6 งานสง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.6 งานสง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ         - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
        - งานกจิกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน         - งานกจิกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน
        - งานประเพณีศาสนาและวฒันธรรม         - งานประเพณีศาสนาและวฒันธรรม
        - งานบริหารท่ัวไป         - งานบริหารท่ัวไป
        - งานห้องสมดุประชาชน         - งานห้องสมดุประชาชน
       - งานกฬีาและนันทนาการ        - งานกฬีาและนันทนาการ
1.7 สง่เสริมการเกษตร 1.7 สง่เสริมการเกษตร
       - งานวชิาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร        - งานวชิาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
       - งานส่งเสริมและปรบปรุงขยายพนัธุ์พชื        - งานส่งเสริมและปรบปรุงขยายพนัธุ์พชื
       - งานป้องกนัและรักษาโรคและศัตรูพชื        - งานป้องกนัและรักษาโรคและศัตรูพชื
       - งานเพาะช าและปุย๋        - งานเพาะช าและปุย๋
       - งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร        - งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
       - งานส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธติ        - งานส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธติ
       - งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร        - งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
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1.8  ฝ่ายสง่เสริมปศุสตัว์ 1.8  ฝ่ายสง่เสริมปศุสตัว์
        - งานข้อมลูวชิาการ         - งานข้อมลูวชิาการ
        - งานป้องกนัและควบคุมโรคระบาดจากสัตว์         - งานป้องกนัและควบคุมโรคระบาดจากสัตว์
1.9 งานสง่เสริมสขุภาพและสาธารณสขุ 1.9 งานสง่เสริมสขุภาพและสาธารณสขุ
         - งานอนามยัชุมชน          - งานอนามยัชุมชน
         - งานป้องกนัยาเสพติด          - งานป้องกนัยาเสพติด
        - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ         - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
1.10 งานรักษาความสะอาด 1.10 งานรักษาความสะอาด
       - งานรักษาความสะอาด        - งานรักษาความสะอาด
         - งานก าจัดขยะและน้ าเสีย          - งานก าจัดขยะและน้ าเสีย
         - งานส่งเสริมและเผยแพร่          - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
2. กองคลงั 2. กองคลงั
     2.1 งานการเงิน      2.1 งานการเงิน
        -งานการเงิน         -งานการเงิน
        -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน         -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
        -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน         -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
        -งานเกบ็รักษาเงิน         -งานเกบ็รักษาเงิน
    2.2 งานบัญชี     2.2 งานบัญชี
        - งานการบัญชี         - งานการบัญชี
        - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน         - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
        - งานงบการเงินและงบทดลอง         - งานงบการเงินและงบทดลอง
        - งานแสดงฐานะทางการเงิน         - งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
        - งานภาษอีากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า         - งานภาษอีากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
        - งานพฒันารายได้         - งานพฒันารายได้
        - งานควบคุมกจิการค้าและค่าปรับ         - งานควบคุมกจิการค้าและค่าปรับ
        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์นิและพัสดุ 2.4 งานทะเบียนทรัพยส์นิและพัสดุ
        - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี
        - งานพสัดุ         - งานพสัดุ
        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์         - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์



   

 
 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน อบต.โพนแพง
ขนาดกลาง

โครงสร้างปัจจุบัน อบต.โพนแพง
ประเภทสามัญ

3. กองช่าง 3. กองช่าง
  3.1 งานก่อสร้าง   3.1 งานก่อสร้าง
      - งานกอ่สร้างและบูรณะถนน       - งานกอ่สร้างและบูรณะถนน
      - งานกอ่สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า       - งานกอ่สร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า
      - งานข้อมลูกอ่สร้าง       - งานข้อมลูกอ่สร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
      - งานประเมนิราคา       - งานประเมนิราคา
      - งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร       - งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร
      - งานออกแบบและบริการข้อมลู       - งานออกแบบและบริการข้อมลู
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
      - งานประสานกจิการประปา       - งานประสานกจิการประปา
      - งานไฟฟา้สาธารณะ       - งานไฟฟา้สาธารณะ
      - งานระบายน้ า       - งานระบายน้ า
      - งานจัดตกแต่งสถานท่ี       - งานจัดตกแต่งสถานท่ี
      - งานบ าบัดน้ าเสีย       - งานบ าบัดน้ าเสีย
3.4 งานผังเมือง 3.4 งานผังเมือง
      - งานส ารวจและแผนท่ี       - งานส ารวจและแผนท่ี
      - งานวางผังพฒันาเมอืง       - งานวางผังพฒันาเมอืง
      - งานควบคุมทางผังเมอืง       - งานควบคุมทางผังเมอืง
      - งานควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง       - งานควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง 
4. กองสวัสดกิารสงัคม 4. กองสวัสดกิารสงัคม
 4.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าทีค่วบคุมดแูล
และรับผิดชอบการปฏิบัตงิาน ในงานพัฒนาชุมชน

 4.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าทีค่วบคุมดแูล
และรับผิดชอบการปฏิบัตงิาน ในงานพัฒนาชุมชน

 4.๑.๑ งานสงัคมสงเคราะห ์มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ  4.๑.๑ งานสงัคมสงเคราะห ์มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ 
       - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง        - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 

      - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพบิัติต่างๆ       - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพบิัติต่างๆ
      - งานสงเคราะห์คนชรา คนพกิารและทุพพลภาพ       - งานสงเคราะห์คนชรา คนพกิารและทุพพลภาพ 
      - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบั       - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบั

การด าเนินการด าเนิน ชีวติในครอบครัว การด าเนินการด าเนิน ชีวติในครอบครัว
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      - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน       - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

      - งานส ารวจวจิัยสภาพปญัหาสังคมต่างๆ       - งานส ารวจวจิัยสภาพปญัหาสังคมต่างๆ
      - งานส่งเสริมสวสัดิภาพสตรีและสงเคราะหห์ญิงบางประเภท       - งานส่งเสริมสวสัดิภาพสตรีและสงเคราะหห์ญิงบางประเภท
  - งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง   - งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
เพือ่การสังคมสงเคราะห์ เพือ่การสังคมสงเคราะห์
     - งานใหค้ าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์      - งานใหค้ าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์
แกผู้่มาขอรับ แกผู้่มาขอรับ
     - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย      - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
 4.1.๒ งานสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ  4.1.๒ งานสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ 
      - งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบ       - งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบ
ปญัหาความเดือดร้อนต่างๆ ปญัหาความเดือดร้อนต่างๆ
      - งานสงเคราะหเ์ด็กก าพร้า อนาถา ไร้ท่ีพึง่ เร่ร่อน       - งานสงเคราะหเ์ด็กก าพร้า อนาถา ไร้ท่ีพึง่ เร่ร่อน
จรจัด ถกูทอดท้ิง จรจัด ถกูทอดท้ิง
     - งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ีพกิารทางร่างกาย      - งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนท่ีพกิารทางร่างกาย
สมอง และปญัญา สมอง และปญัญา
      - งานใหค้วามชว่ยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทาง       - งานใหค้วามชว่ยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทาง
ด้านอปุกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน อาหารกลางวนั ด้านอปุกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน อาหารกลางวนั

ทุนการศึกษา ฯลฯ ทุนการศึกษา ฯลฯ
 - งานส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่  - งานส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่

การสอดส่องดูแล และชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติ การสอดส่องดูแล และชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติ

ตนไม่สมแกว่ยั ตนไม่สมแกว่ยั
     - งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง      - งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

เพือ่ส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน
      - งานใหค้ าปรึกษาแนะน าแกเ่ด็กและเยาวชนซ่ึงมี       - งานใหค้ าปรึกษาแนะน าแกเ่ด็กและเยาวชนซ่ึงมี
ปญัหาในด้านต่างๆ ปญัหาในด้านต่างๆ
      - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย       - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ 4.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน มีหน้าทีเ่ก่ียวกับ 
      - งานส ารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชมุชนเพือ่รับผิดชอบ
ในการปรับปรุง ชมุชนของตนเอง

      - งานส ารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชมุชนเพือ่รับผิดชอบ
ในการปรับปรุง ชมุชนของตนเอง

      - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัการพฒันาชมุชน       - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัการพฒันาชมุชน 
      - งานจัดระเบยีบชมุชน       - งานจัดระเบยีบชมุชน 
     - งานประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่น าบริการขั้นพืน้ฐาน ไปบริการแกช่มุชน

     - งานประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่น าบริการขั้นพืน้ฐาน ไปบริการแกช่มุชน

     - งานจัดท าโครงการชว่ยเหลือในด้านต่างๆ ใหแ้กช่มุชน      - งานจัดท าโครงการชว่ยเหลือในด้านต่างๆ ใหแ้กช่มุชน 
     - งานด าเนินการพฒันาชมุชนทางด้านเศรษฐกจิ 
สังคม วฒันธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภบิาล

     - งานด าเนินการพฒันาชมุชนทางด้านเศรษฐกจิ 
สังคม วฒันธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภบิาล

     - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย      - งานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย



   

 
 

 
3.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ตามข้อ 3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้จัดท าโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลังใหม่ แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อประมาณการใช้อัตราก าลัง ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง               
ในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จ านวนข้าราชการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างจ านวนเท่าใด 
จึงเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพง ทั้งนี้เพื่อให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง มากรอก
ข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ได้ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561  – 2563 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  1 1 1 1 - - -  

                  ส านักปลัด อบต. 
 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น  (หัวหน้าส านักปลัด)  1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ  1 1 1 1 - - -  
นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปง/ชง 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) 1 1 1 1 -  - -  
ครู 6 6 6 6 - - -  

(พนักงานจ้าง (ส านักปลัด )         
ผู้ช่วยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก 4 4 4 4 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถขยะ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
นักการภารโรง (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า (ท่ัวไป) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
                     กองคลัง         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองคลัง)   

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  1 0 0 0 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 0 0 0 - - - ว่าง 

 



   

 
 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

พนักงานจ้าง (กองคลัง)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจดมาตรวัดน้ า (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานผลิตน้ าประปา (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 0 0 1 - - -  

กองช่าง         
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  1 0 0 0 - - - ว่าง 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 0 0 0 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 0 0 0 - - - ว่าง 

กองสวัสดิการสังคม         
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 
 (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)         

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
         

รวม 48 42 42 43 - - -  
 
3.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

1) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององ์ค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



   

 
 

 ก.กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร 
 องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดข้ึน 

โดยต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาหมายคืออะไร เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้าง 
แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการก าหนดโครงสร้างความรู้ 
แบ่งชนิด ประเภท เพ่ือให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้ง่าย  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้หลาย
วิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  

7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และท าให้
เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 ข.กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
 เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงาน

จ าเป็นต้อมงมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กร
ต้องมีการเลือกองค์ความรู้ และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลักจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานต้องมีการก าหนดความถื่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีกรจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและ
องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและ
ระดับกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เปูาหมายและทิศทางขององค์กร ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 
ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้แลผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้ก าหนด
ความต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 



   

 
 

3. ด าเนินการจัดท าระบบในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2 เพ่ือให้
พร้อมใช้งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด าเนินการตั้งคณะท างานที่มีองค์ความรู้ ตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 เพื่อท าการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ก่อนที่จะท าการเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อม่ันขององค์กรต่อสาธารณชน 

5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก้ตามในเรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนส ารอง
เป็นอย่างดีหากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเรื่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อมใช้
งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการน าความรู้ไปใช้งานและน ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการน าไปปฏิบัติ 

7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความส าเร็นของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เปูาหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร องค์กรสามารถด าเนนากรจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 
จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรต่อไป 

ค. การสร้างเครื่อข่ายองค์ความรู้ 
1. การสร้าง (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุกระดับผู้ท าหน้า

ที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน 
KM การด าเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ าที่มีอยู่ หลังจากนั้น จึงจัด
ห้องบรรบายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2. หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดท าเป็นเครือข่ายขององค์กร 

3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหาเป็นตัว
ตั้งและน าปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท างาน หรือความส าเร็จในการท างาน 
โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส าเร็จที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งน าเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวี เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
หาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน าไปสู่ Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บเป็นคลังความรู้และ
ถ่ายทอดต่อไป 

 
 
 



   

 
 

4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ Best 
Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม
ก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรกู้จะส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจ า ตลอดจนมีการเสริมแรงโดย
การให้รางวัล จึงจะส าเร็จได้ 

ง. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4 
1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ รวมทั้ง

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า             

ที่จัดท าไว้ และต้อมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการทีสร้างคุณค่าเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 
กระบวนการ 

3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม 

4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝูาระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น                   
การก าหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
6. ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการจัดการ

ความรู้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

 
3.4 นโยบายด้านภาระงาน 
1) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้อง

มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจ าทุกเดือน 

โดยให้งานการเจ้าหน้าที่  จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ                
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกรอบการประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 



   

 
 

3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
1) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
3) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกรองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
2) ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะ

และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรจุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและ                       
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

 
3.7  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

1) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3) มีการติดตามประเมนิผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลการ

เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี                 

(พ.ศ.2561-2563) 
 
3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
1) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็ฯไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จายงบประมาณทั้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือน

เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
3) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ

จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
4) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
โดยให้กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝุายและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 



   

 
 

3.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
2) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
3) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
3.10 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น เครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 

1) พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
4) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 


