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1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ตองมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระ
คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล                     
จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหาร  
สวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง                     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) กําหนด 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กําหนดเพ่ือเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิด              
ความเหมาะสม และใหปฏิบัติหนาท่ีราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดกําหนดให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน นํามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศ
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง พรอมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ (แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) 

1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ     
การกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล        
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ        
หรือพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล           
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ี และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดงละครจึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25๖6 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีโครงสรางการแบงสวนราชการ ระบบงาน และ                   
ระบบการจางท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังโครงสราง     
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติวาดวยสภาตําบล และ               
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 



2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด.) สามารถตรวจสอบ         
การกําหนดประเภทตําแหนงและการใชตําแหนง ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา วาถูกตอง
เหมาะสมหรือไม 
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2.4 เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ          
การกําหนดประเภทตําแหนง การสรรหาและการเลือกสรรตําแหนงพนักงานงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.5 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ               
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดงละคร สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิดประโยชน
ตอประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพมีความคุมคา สามารถลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนอง   
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.7 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล           
ใหเปนไปตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35  

2.8 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากร ท่ีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล 
 

3. กรอบแนวความคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร ซ่ึงมี                
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงละครเปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้

3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร          
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติ และข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ นโยบายผูบริหาร และ
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือใหการดําเนินการองคการบริหารสวนตําบล        
ดงละครบรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการดําเนินการ                
โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวน และตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร      
หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงตามภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยน          
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคน
ของบางสวนราชการเปลี่ยนไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณ        
ในอนาคต 
 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนครนายก 
 วิสัยทัศนจังหวัดนครนายก 
             “นครนายกเมืองนาอยู” 

พันธกิจ 
1. สนับสนุน  สงเสริม  กํากับดูแลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

และงานบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. รักษาความสงบเรียบรอย  ความม่ันคงภายใน รวมท้ังสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 



3. สนับสนุน สงเสริมกระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และความม่ันคง รวมท้ังอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
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4. สนับสนุน สงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพของจังหวัด การพัฒนาเมืองและชนบท 
รวมท้ังในการใชประโยชนท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญา           
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เปาประสงค/จุดมุงหมาย 
1. เพ่ิมศักยภาพจังหวัดและขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน 
2. สงเสริมการเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม  ศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีงาม 
3. เสริมสรางความม่ันคง  ปลอดภัยทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. พัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมท่ีสมดุลอยางยั่งยืน 
5. นครนายกบานเมืองสะอาด  ปลอดภัยและนาอยู 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาการเกษตรครบวงจร 

  กลยุทธ 
1. พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน,ถนน,พลังงานทดแทน,โครงสรางพ้ืนฐาน               

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
3. สงเสริมพัฒนาเกษตรทางเลือกและสรางภาพลักษณผลไมเพ่ือธุรกิจการตลาดและการคา 
4. สงเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สนับสนุนและสงเสริมการตลาด  สถาบันการเกษตรวิสาหกิจชุมชน  SMEs  ภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมปรรูปการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บริหารจัดการทองเท่ียวแบบบูรณาการ   
กลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สินคา  ผลิตภัณฑชุมชนและบริการทองเท่ียว/แพทยแผนไทยตาม

มาตรฐาน 
3. รักษาและสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียว  วัฒนธรรม  ประเพณี, ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมการทองเท่ียว 
4. บริหารจัดการตลาดทองเท่ียวและการประชุม รวมท้ังประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : เสริมสรางความม่ันคงและสังคมนาอยู  
กลยุทธ 

 1.  บริหารจัดการเสริมสรางความม่ันคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ 
 2.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน   
 3.  สงเสริมพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร/เทคโนโลยีและศีลธรรมจริยธรรม 
 4.  พัฒนาระบบสาธารณสุขและกีฬา/ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชน 

5.  พัฒนาสังคม  สถาบันครอบครัวและสังคมผูสูงวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  บูรณาการ  พัฒนานครนายกเมืองสะอาด  เพ่ือเปนเมืองท่ีนาอยู 
 7.  สงเสริมธรรมภิบาล  ภาครัฐและภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน  

“เปนองคกรในการพัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู  นาทองเท่ียวดวยการบูรณาการ                
บริหารจัดการอยางมีประสิทธภาพ”  
พันธกิจ  

1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  
2. การพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางรายไดใหแกประชาชน  
4. การพัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  สิงสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/โครงสรางพ้ืนฐาน 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี  
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และการทองเท่ียว   

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการทองเท่ียว  การสงเสริม             
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  วัฒนธรรม  และสุขภาพ  การบํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง  

แนวทางการพัฒนา  4  ดาน  คือ 
1. การอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน 
2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวสินคา  และการบริหาร 

- สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
- สงเสริม สนับสนุน การขยายเขตตลาดการทองเ ท่ียว/สรางเครือขายการทองเ ท่ียว/             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ/การทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี/การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  กาสงเสริมแพทยแผนไทย  ศูนยการเรียนรูศูนย

สุขภาพอาหารปลอดภัย  วัฒนธรรมทองถ่ิน  และอ่ืนๆ  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
- การปรับปรุงสภาภูมิทัศนสถานท่ีตางๆ  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ  รมรื่นสวยงาม หรือ     

เปนพ้ืนท่ีสาธารณะในการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ 
- การประชาสัมพันธและการตลาดทองเท่ียวเชิงรุก 

      3.  การบํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง  แหลงน้ําตางๆ  และการปองน้ําทวม  น้ําเสีย 
      4.  การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา  6  ดาน  คือ 
1. การศึกษาศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การเทิดทูนและปกปองสถาบันชาติ  ศาสนา  

และพระมหากษัตริย                                       
3. การสาธารณสุข  การกีฬา  และนันทนาการ 
4. การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ 
5. การรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6. การสรางรายไดและสงเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค  โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับบริการ  สาธารณะ  
การเปนเมืองนาอยู  นาทองเท่ียว   

แนวทางการพัฒนา  4  ดาน  คือ 
1. การกอสราง  ปรับปรุง  และบํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ทาเทียบเรือ  
2. การวิศวกรรมจราจร 
3. การขยายเขตไฟฟาและประปา 

4. การพัฒนาระบบชลประทาน  แหลงน้ําคูคลอง  เพ่ือการอุปโภค บริโภค  การเกษตรอ่ืนๆ 
5. การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง  และการบริหารจัดการท่ีดี   
เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชน  และการสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคกร   
แนวทางการพัฒนา  4  ดาน  คือ 
1. การสงเสริมความเขมแข็ง  และการมีสวนรวมของประชาชน  และการสงเสริมการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร 
2. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสงเสริมใหผูนําทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  และประชาชน  ใหมีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินการเสริมสรางชุมชนให
เปนองคกรแหงการเรียนรู  เพ่ือรองรับการพัฒนาในดานตางๆ  และรองรับประชาคมอาเซีย 
 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

วิสัยทัศน  
“ดงละครถ่ินนาอยู  มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี  ประชาชนมีความเขมแข็ง  แหลงทองเท่ียว            

ทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมล้ําคา พัฒนาสูสากล” 
ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ    
 ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตร ๕  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตร ๖  ดานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีดี 

  พันธกิจ 
1. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตของ  

ภาคการเกษตร 
2. เสริมสรางศักยภาพประชาชน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู การมีสวนรวมในการ

พัฒนาหมูบาน/ชุมชน 
3. สนับสนุน และสงเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนใหมีความม่ันคงและคุมครองความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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4. พัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 



5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
6. สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีใหแกองคกร 
8. เตรียมความพรอมของประชาชนเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

 

เปาประสงค 
๑. โครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟา น้ําประปา การสื่อสาร รวมถึงสาธารณูปโภคดานตาง ๆ  

ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
๒. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหอยางท่ัวถึง ครบทุกคนในพ้ืนท่ี  
๓. ตําบลดงละครมีโบราณสถานท่ี แสดงใหเห็นวา ตําบลดงละคร เปนเมืองโบราณท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตรตั้งแตยุคทาราวดี  เพ่ือใหเยาวชนและบุคคลท่ีสนใจไดรับรูวาตําบลดงละคร  มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  ของจังหวัดนครนายก 

๔. เปนแหลงเกษตรปลอดสารพิษ รองรับการขยายตัวของเมือง  และเพ่ิมประสิทธิภาพ         
ในการแขงขัน เปนแหลงอาหารท่ีปลอดภัย และเปนมิตรตอสภาพแวดลอม 

๕. เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และเสริมสรางความรูและวิทยาการใหม ๆ ในการเรียนและหา
ประสบการณใหม ๆ ท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน และสงเสริมการศึกษาครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึง รวมไปถึง
ใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

๖. เปนแหลงวัฒนธรรม คุณธรรม เสริมสรางจิตสํานึกรักถ่ินท่ีอยูของตนเอง และเปนแหลง
ศึกษาธรรมะ มีความรูคูคุณธรรม ตลอดจนประชาชน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  ของทองถ่ิน  เอาไว
ได ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินไดรับการสืบทอดไปสูรุนตอ ๆ ไป 

๗. สงเสริมการทองเท่ียงเชิงนิเวศน คํานึงถึงคุณภาพดานสิ่งแวดลอม และบานเรือน เปน
ระเบียบ  เรียบรอยสวยงาม ตนไมรมรื่น อากาศบริสุทธิ์ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

๘. ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และเขามามีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดทุกมิติ 
๙. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชนเพ่ือใหหางไกลยาเสพ

ติด 
๑๐. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษาของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. รอยละของจํานวนไฟฟาสาธารณ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน  

เพียงพอตอความตองการของประชาชน 
3. รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4. รอยละของแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  และเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
5. ระดับความสําเร็จของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ําไดเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนมีน้ําประปาสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภคท่ีเพียงพอและไดมาตรฐาน 
7. รอยละของประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 
8. รอยละของสื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอความตองการของนําเรียนระดับกอนปฐมวัย 
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม สงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
10. จํานวนรอยละของประชาชนท่ีไดออกกําลังสมํ่าเสมอ 
11. สัดสวนของประชากรเจ็บปวยนอยลง 

/12.รอยละ.... 
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12. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดสท่ี

ไดรับการสงเคราะห 



13. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดลอม และการบริหาร       
การจัดการขยะ 

14. รอยละของเด็กและเยาวชนมีจิตรสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
15. เด็กและเยาวชนไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 
16. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนและเจาหนาท่ีของ อปท.ไดรับการพัฒนาความรู 
17. จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
18. ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน 
19. หนวยงานมีความโปรงใสในการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
20. ประชาชนมีความรูและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

คาเปาหมาย 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
2. เพ่ือใหการบริการสาธารณะแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
3. เพ่ือการจัดการระเบียบสังคมใหมีความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. เพ่ือการอนุรักษ  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. เพ่ือการบริหารระบบธรรมาภิบาลและบูรณาการ  เนนการทํางานโปรงใสตรวจสอบได 

กลยุทธ 
ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

กลยุทธ 
1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. บริหารจัดการแหลงน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง 
3. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวย       

ความสะดวก   
4. กอสราง  ขยาย  ปรับปรุง  และซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
5. ดูแลรักษาคลองระบายน้ํา  คูคลอง  หนองน้ํา  ซ่ึงเปนสาธารณประโยชน 
6. กอสราง  ติดตั้ง  เครื่องสัญญาณจราจร 
7. ดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีตําบล 

ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
กลยุทธ 

1. เพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
3. สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
4. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข 
5. สงเสริมการออกกําลังกาย 
6. การปองกันการควบคุมโรค 
7. สงเสริมกิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. สงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด 
9. จัดระเบียบสังคมในชุมชนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. การสงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ                            /ยุทธศาสตร... 

- 8 - 
 

ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ 
กลยุทธ 

1. สงเสริมสนับสนุนการหาแหลงเงินทุนใหกับกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกร 
2. สงเสริมสนับสนุนอาชีพของ  สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 



3. สงเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชน 
4. พัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ 

ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ 

1. บูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมแกเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
4. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร ๕  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ 

1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  เด็กและเยาวชนประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดงานวันสําคัญและงานประเพณี 
3. สงเสริมสนับสนนุการอนุรักษและสบืทอด ศิลปะ วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารีตประเพณีทองถ่ิน 
4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  และทํานุบํารุงศาสนสถาน 

ยุทธศาสตร ๖  ดานการเกษตร 
กลยุทธ 

1. สงเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
2. สงเสริมสนับสนุนวิทยาการใหมดานการเกษตร 
3. สงเสริมสนับสนุนลดการใชสารเคมี 
4. สงเสริมสนับสนุนการใชสารอินทรียและปุยชีวภาพ 

ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว 
กลยุทธ 

1. สงเสริมสนับสนุนปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว 
3. สงเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
4. สงเสริมสนับสนุนสรางเครือขายการทองเท่ียว 
5. กอสรางพิพิธภัณฑเมืองโบราณดงละคร 

ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากรใหความรู 
3. การปรับปรุง  ลดข้ันตอน  พัฒนาสถานท่ี  อุปกรณ  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในใชใน

สํานักงาน 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก       

ธรรมาภิบาล 
       /จุดยืน... 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนา  สนับสนุน  และสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และการผลิต

ของภาคการเกษตร  
2. เสริมสรางศักยภาพของประชาชน  ครอบครัว  สังคม  และขบวนการเรียนรู  การมีสวนรวม

ในการพัฒนาหมูบาน/ชุมขน 



3. สนับสนุนสงเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนใหมีความม่ันคงและคุมครองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 
5. พัฒนาการบริหารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
6. สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพรี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. เตรียมความพรอมของประชาชนเขาสูประชาชนอาเซียน(AEC)  
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยาง
ชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกัน  
ท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ เปลี่ยนแปลง                        
ไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ               
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ             
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ความเชื่อโยง...



- 10 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 11 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 14 - 

 
 



- 15 - 
 

3.2 นโยบายและแนวทางดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
นโยบายการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ใหมีทัศนคติ ความรู ทักษะ 
และ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

2. ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล       
ดงละคร ให สามารถปฏิบัติงานไดดวยความโปรงใส และตองตรวจสอบได บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือผลผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพดานทรัพยากรบุคคล  
1. ผลักดันการทํางานเปนทีมและการทํางาน Cross Function ควบคู กับการเรงเสริมสราง          

ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาตอเนื่องท้ังในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และ         
ความชํานาญอ่ืน ๆ (Capacity Building)  

2. จัดใหมีการเรียนรูและถายทอดองคความรูรวมกันภายในองคกร (จากผูบริหารระดับสูง            
สูระดับกลาง และสูระดับปฏิบัติการ) ซ่ึงจะเปนการสรางฐานการทํางานดวยความรูขององคการบริหารสวนตําบล  
ดงละครใหเขมแข็ง อยางยั่งยืน  

3. จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร       
เพ่ือยกระดับ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรูและประสบการณฯ เขารวมสัมมนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางบุคลากรภายในกับบุคลากรภายนอกขององคกร อันจะนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

4. จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับองคความรู ในการบริหารโครงการ           
ท้ังจากภายใน และภายนอกหนวยงาน โดยติดตั้งผานระบบเครือขายอิเลคทรอนิกสท่ีทันสมัยภายในองคกรและ
สามารถสืบคนได ดวยตนเอง  

5. สร างจิตสํ านึกใหพนักงานปฏิบั ติ งานตามหลักธรรมาภิบาล และสร างความเข า ใจ                             
ในการปฏิบัติงานตาม แนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงละคร”  
 นโยบายดานการบริหารอัตรากําลัง  

1. กําหนดใหทุกสวนราชการสามารถจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปน        
ตามภารกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเทคโนโลย ี 

2. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากําลัง ท่ี มีอยู ให มีความพรอมในการปฏิบัติ งานทามกลาง                 
การเปลี่ยนแปลงและ พรอมรับการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุราชการเพ่ือสรางความตอเนื่อง             
ในการปฏิบัติงาน  

3. สามารถรักษาอัตรากําลังท่ีมีอยู ใหปฏิบัติงานในองคกรไดอยางยาวนาน 
 นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู หรือองคกรแหงการเรียนรู  

1. สงเสริมใหบุคลากรไดมีการแสวงหาความรูจากในและนอกองคกร รวมถึงจัดการรวบรวม       
องคความรู จากภายในและภายนอกองคกรเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรในองคกร  

2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการองคความรู 
(Leaning Organization) ใหเกิดข้ึนภายในองคการบริการสวนตําบลดงละคร  

3. เสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู (Leaning Organization) ใหเกิดข้ึน
ภายใน องคการบริการสวนตําบลดงละคร  

4. สงเสริมการกระจายองคความรูท่ีไดจากการรวบรวมสูบุคลากรภายในองคกร 
 

/การ... 
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การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ                
ตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครนายกไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลดงละครไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ 
ออกเปน 6 สวน ประกอบดวย      

1. สํานักปลัด อบต.  
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
5. กองสวัสดิการสังคม 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

การกําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง 
ๆ ประกอบดวย 

1. สํานักปลัด อบต.  
- ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด  อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ     จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน  6  อัตรา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ    
 ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตร ๕  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตร ๖  ดานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีด ี

2. กองคลัง 
- ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน    จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน   จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา)  จํานวน  1  อัตรา 

 

/ตําแหนง...  
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- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน  1  อัตรา (เพ่ิม) 

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ     
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีดี 

3. กองชาง 
- ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ /ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  
- ตําแหนง นายชางโยธา ปฏิบัติงาน /ชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง เจาพนักงานประปา ปฏิบัติงาน /ชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ(เจาพนักงานประปา)  จํานวน  1  อัตรา(เพ่ิม) 
- ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน  5  อัตรา    

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ    
 ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีด ี

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
- ตําแหนง ผูอํานวยการกองศึกษา ฯ อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน  2  อัตรา 
- ตําแหนง ครู คศ.2       จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง ครู คศ.1       จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป      จํานวน  4  อัตรา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ    
 ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตร ๕  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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5. กองสวัสดิการสังคม   
- ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป      จํานวน  1  อัตรา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ     
 ยุทธศาสตร ๕  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีด ี

6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   
- ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ /ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน  2  อัตรา 
- ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป      จํานวน  2  อัตรา 

สอดคลองกับยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร ๒  ดานการพัฒนาสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ    
 ยุทธศาสตร ๔  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตร ๗  ดานการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตร ๘  ดานการบริหารกิจการ   บานเมืองท่ีด ี

 

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายกําลังคน (Supply pressure) เปนการนําประเด็นคาใชจายบุคลากร 
เขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนง
ในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ โดยสวนนี้จะคํานึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน               
ในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนง และการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง)  โดยหลักการแลว การจัดประเภท   
ลักษณะงานผิด จะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการกําหนด
อัตรากําลังขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนด
เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมเกิน                  
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน              
พ.ศ.2542 
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3.4 การวิเคราะหกระบวนการ และระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใช        
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง           
โดยสมมติฐานวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวา โดยเปรียบเทียบยอมตองใช อัตรา         
กําลังคนมากกวา อยางไรก็ดี ในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทท่ีไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใช
ในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น จึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกวา   
จะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตราตอหนวยงานจริง เหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณ
เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน แตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหความสอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงาน เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดในกรณีงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน มีลักษณะงาน          
เปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

. 

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนดสวนราชการ และมีหนาท่ีความรับผิดชอบแตละสวนราชการ  
ดังนี้ 
สํานักปลัด อบต.  
            มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบลและราชการ                   
ท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล และใหมีหนาท่ีงานธุรการ สารบรรณกลาง      
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบังคับ กฎหมายของหนวยงาน งานประชุมสภาฯ การจัดทําทะเบียน
สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารงานเลือกต้ัง การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคม งานสงเสริมการเกษตร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหคําปรึกษาหนาท่ีความรับผิดชอบ           
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล    และลูกจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด               
การดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย โดยแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 6 งาน ดังนี้ 
           - งานการเจาหนาท่ี    -  งานบริหารงาน      

    - งานนโยบายและแผน                     - งานนิติการ       
    - งานสงเสริมการเกษตร                   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

กองคลัง  
        มีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาทางการเงิน        
การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายไดและรายจายอ่ืน ๆ  
การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือนประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุ ขององคการบริหารสวนตําบล       
จัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-จายเงินทุกประเภท งานเก่ียวกับการเงินการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน    
การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ 
การหักภาษีและนําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานจัดทําแผนท่ีภาษี  การรับและจายขาดเงินสะสมของ อบต. 
การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน การเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระการจัดเก็บภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได การพัสดุตาง ๆ      
การพัฒนารายได การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายใน
ออกเปน 3 งาน ดังนี้  

 

       - งานการเงิน และบัญชี               - งานพัสดุและทรัพยสิน       
     - งานพัฒนารายได 
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กองชาง  
        มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการสํารวจ การออกแบบ การจัดทําขอมูล                    
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง               
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสราง การควบคุม  การกอสราง      
และซอมบํารุง แผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล                  
การควบคุมและรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ
อุปกรณและน้ํามันเชื้อเพลิง ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผนเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของทองถ่ินในอนาคต 
กําหนดรูปแบบการจัดวางผังเมือง ควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง     
ตอเติมอาคารในพ้ืนท่ี รวมท้ังการยกเลิกใบอนุญาต และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 4 งาน ดังนี้ 
       - งานกอสรางและซอมบํารุง        - งานสํารวจและออกแบบ  
       - งานผังเมือง                                         - งานสาธารณูปโภค 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห วิจัย  
และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของ           
งานมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับ
การศึกษา สงเสริมการวิจัย การวางโครงการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ                 
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา             
การขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ             
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย              
โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 1 งาน มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       - งานบริหารการศึกษา      
กองสวัสดิการสังคม 
       มีหนาท่ีดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหนาท่ีเ ก่ียวกับ               
งานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห ซ่ึงเก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหา
การพัฒนาและการสงเสริมความม่ันคงทางสังคมการสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของผูสูงอายุ คนพิการ และ               
ผูปวยเอดส งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึงเหมาะสมและเปนธรรม และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีไดรับมอบหมาย       
โดยแบงสวนการบรหิารภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้  

     - งานสงเสริมสวัสดิการชุมชน                          - งานสงเสริมสงเคราะห 
       - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
      มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย                    
วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ พัฒนาและปรับปรุงงานดานสาธารณสุข
และสิ่ งแวดลอม การอาชีวอนามัยการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ                
การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จัดใหบริการเผยแพรความรูทางดาน                   
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค จัดบริการรักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ            
โดยแบงสวนราชการออกเปน 1 งานดังนี้ 

     - งานบริหารงานสาธารณสุข   
/การ... 
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การวิเคราะหคางานเพ่ือคาํนวณอัตรากําลังคนท่ีตองการ  
 การคํานวณจํานวนอัตรากําลังกําลังท่ีตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้  
  1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ  
  1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมี 
การคาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปท่ีผานมาแลวนํามา 
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความจริงและ 
นาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได  
   ๑.๒ มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน ๑ คน จะใชการทํางานแตละชิ้น  
  2. การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้  
    ๑  ป จะมี     ๕๒  สัปดาห  
    ๑  สัปดาหจะทํา       ๕  วัน  
    ๑  ป จะมีวันทํา     ๒๖๐  วัน  
    วันหยุดราชการประจาํป    ๑3  วัน  
    วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน)   ๑๐  วัน  
    คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย ๗ วัน  
    รวมวันหยุดใน ๑ ป    ๓๐  วัน  
 
* วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน  ๑  ป  ๒๓๐ วัน  
 เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - เวลาพักกลางวัน ๑ ชม.)  
** เวลาทํางานของขาราชการใน ๑ ป( ๒๓๐ x ๖ ) = ๑,๓๘๐ ชั่วโมง  
 หรือ ( ๑,๘๓๐ x ๖๐ ) = ๘๒,๘๐๐ นาที  
ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ  
สูตรในการคํานวณ  
     จํานวนคน = ปริมาณงานท้ังหมด ( ๑ ป ) x เวลามาตรฐานตอ ๑ ชิ้น  
        เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป  
 
  เม่ือทําการวิเคราะหคางาน ปริมาณงาน และระยะเวลาในการทํางานในปท่ีผานมาเพ่ือประกอบ           
การกําหนดจํานวนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีรับผิดชอบงานนั้นตามตําแหนงสายงานตาง ๆ             
จะไดจํานวน อัตรากําลังท่ีตองการดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/บท... 
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บทวิเคราะหปริมาณงานเพ่ือประเมินความตองการกําลังคน 
สถิติปริมาณงานขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

1. สํานักปลัดฯ 
 

 

/2. กองคลัง 

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) x 
ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมายเหตุ 

1. งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานในสํานักปลัดฯ รวมท้ังงานราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใด หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1,350 192 259,200 3.13 
 

2. งานควบคุมดูแลการบริหารงานของสํานักปลดั ใหเปนไปตามนโยบาย                      ท่ี 
นายก อบต. สั่งการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

900 311 279,900 3.38 
 

 

3. งานพิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ
ดําเนินการปฏิบัติงานท่ีตองใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรือ
งานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตางๆ หลายดาน เชน งาน
ธุ รการ  ง าน บุคคล  งาน นิติ ก า ร  ง านประชาสั ม พันธ  ง านนโยบาย 
และแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว งานรักษาความสงบเรียบรอย                     
งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ และแจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา            งาน
รวบรวมข อมู ลสถิติ  งานแปลเอกสาร งานเตรี ยมเรื่ องและเตรี ยมการ 
สําหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุม และ
รายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆท้ังในประเทศ และ              
นอกประเทศ การติดตามผลการปฏิ บัติตามคําสั่ งหั วหนาส วนราชการ  
งานติดตามผลงาน เปนตน 

1,440 405 583,200 7.04 

 

4. งานตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

970 38 36,860 0.45 
 

5. งานเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุม             
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด 

960 24 23,040 0.28 
 

6. งานกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและ
งบประมาณ ของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

2,400 20 48,000 0.58 
 

7. งานติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม 
ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงาน 

1,510 35 52,850 0.64 
 

8. งานควบคุมตรวจสอบการจัดงานตางๆ หลายดาน เชน งานการเจาหนาท่ี                        
งานบริหารงานท่ัวไป งานกฎหมายและคดี งานปองกันและสาธารณภัย งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุงานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  
งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมลูสถิติ งานเตรียมเรื่องและเตรยีมงาน
สําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุม   
งานทํารายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน 

1,260 89 112,140 1.35 

 

9. งานตอบปญหาช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  780 92 71,760 0.87  
10. งานติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม 
ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

520 65 9,800 1.19 
 

รวม    18.91 33 
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2. กองคลัง 
 

 
 

/3. กองชาง 
 

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) x 
ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมายเหตุ 

1. งานพิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานการคลังท่ีตองใชความชํานาญ เสนอแนะและให
คําปรึกษาแนะนําการทําความเห็นและสรุปรายงาน  ดําเนินการเก่ียวกับ
การอนุญาตท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยการคลัง  เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมี
คาขององคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดาน
การคลังขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังงานราชการในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบาย  
แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร    

1,350 192 259,200 3.13 

 

2. งานควบคุมตรวจสอบการจัดการตาง ๆ เก่ียวกับการคลังหลายดาน    
เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวม
ขอมูลสถิติ และวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู  
งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเก่ียวกับ
การเบิกจาย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  เปนตน  และแกไขปญหา             
ท่ีขัดของ ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกฝาย                        
ให มี ประสิทธิภาพและถูกต องตามนโยบาย และระเบียบแบบแผน                           
ของทางราชการ 

900 311 279,900 3.38 
 

 

3. ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาทรัพยสินมีคาและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทํารายงาน
ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ   พิจารณาปรับปรุงแกไข  ศึกษาวิเคราะห
เก่ียวกับรายได รายจายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณ
การรายรับ รายจาย   

970 115 111,550 1.35 

 

4.  ดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางท่ัวถึง  
ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุ
ครุภัณฑ  การจัดซื้อจัดจาง  พรอมแกไขปญหาอุปสรรค 

985 112 110,320 1.33 

 

5.  เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน  ขององคการบริหารสวนตําบล 1,280 109 139,520 1.69  

6.  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด 

1,560 95 148,200 1.79 

 

7.   ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางแผนอัตรากําลัง
เจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

1,015 75 76,125 0.92 
 

8.  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  
ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามผล และแกไขปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1,230 163 200,490 2.42 

 

รวม    16.01 20 
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3. กองชาง 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

/5. กองสวัสดิ... 

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) X 
 ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมาย 
เหตุ 

1. งานกอสรางซอมบํารุง อาคาร สะพาน แหลงนํ้า   900 121 108,900 1.32  

2. งานควบคุมการกอสราง 1,240 95 117,800 1.42  

3. งานประมาณการคาใชจายตามโครงการ   1,570 67 105,190 1.27  

4. งานออกแบบ และคํานวณดานวิศวกรรมโยธา 980 89 87,220 1.05  

5. งานสํารวจ   1,880 35 65,800 0.79  

6. งานบริหารงานชาง   1,870 75 140,250 1.69  

7. งานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา ทางระบายนํ้า 2,540 180 57,200 5.52  

8. งานประสานความรวมมือกับหนวยงานดานสาธารณูปโภค 1,020 90 91,800 1.11  

9. งานซอมบํารุงท่ีเปนความรับผิดชอบควบคุมดูแลบํารุงซอมแซมและรักษา 1,940 90 174,600 2.11  

รวม    16.29 27 

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) x 
ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมายเหตุ 

๑. งานจัดการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไป
ตามความตองการขององคการบริหารสวนตําบล และหลักเกณฑมาตรฐานท่ีรัฐ
กําหนด ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพ่ือคนพิการผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษโดยรับผิดชอบการ
วางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา                  
การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา งานโรงเรียน           การ
ฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของ 

900 121 108,900 1.32 

 

๒. งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนุนการสราง
และประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,240 95 117,800 1.42  

๓. งานสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ 
การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 

1,570 67 105,190 1.27 
 

๔. งานบริหารงานบุคลากรในกองการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุแตงตั้ง          
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครู
และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา การจัดทํารายงานประจําป 

980 89 87,220 1.05 

 

๕. การบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมท้ังตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

1,880 35 65,800 0.79  

๖. กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัย สั่งการ 
การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

1,870 75 140,250 1.69 
 

รวม    7.55 28 
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5. กองสวัสดิการสังคม 

6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 
3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ         

ท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการ และพันธกิจ ขององคกรมายึดโยงกับกรอบจํานวนอัตรากําลังท่ีตองใช    
สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบ     
กับผลงานในปจจุบัน และในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทาง            ใน
การกําหนด/ เกลี่ยอัตราใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจ       ของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก          ผู
มีสวนไดเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย               ใน 
3 ประเด็น ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ             
การแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากการกําหนดโครงสราง        
ท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีก ไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและ    
บริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของ               
แตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 

/3.6.2 เรื่อง... 

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) x 
ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมายเหตุ 

1. งานบริหารสวัสดิการสังคม 4,555 48 2,018,640 2.64  
๒. งานพัฒนาชุมชน 3,532 55 194,260 2.35  

3. งานสังคมสงเคราะห   1,858 124 230,392 2.78  
4.งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ    1,555 84 130,620 1.58  
5. งานธุรการ 2,420 12 29,040 0.35  
6. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย   1,015 12 12,180 0.15  

รวม    9.84  

งาน 
เวลาท่ีใช 

(ราย/นาที) 
(1) 

ปริมาณงาน 
(เรื่อง/ป) 

(2) 

 

เวลาทั้งหมด(นาที) x 
ปริมาณงาน (เรื่อง) 

(๑) x (๒) 

จํานวน
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

หมายเหตุ 

1. งานบริหารสาธารณสุข ฯ 600 750 450,000 5.43  

๒. งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 550 365 200,750 2.42  

3. งานปองกันควบคุมเหตุรําคาญและมลภาวะ   650 365 237,250 2.87  

4.งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ    480 265 127,200 1.54  

5. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 465 300 139,500 1.68  

6. งานรักษาความสะอาด   750 260 195,000 2.36  

7. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 480 200 96,000 1.16  

รวม    17.46  
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3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ

สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับ                การ
เกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึน   ทดแทน
ตําแหนงท่ีเกษียณอายุไป เปนตน 

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ    
และผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองนั้น ๆ           
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เปนกระบวนการนํา
ขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลัง            
ของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ข. ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน           
โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกร ในลักษณะงานและกรอบงานแบบเดียวกัน    
นาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
การเปรียบเทียบอัตรากําลังกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในกลุม/ขนาดเดียวกัน กรอบอัตรากําลังตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ของ อบต.ดงละคร  
 

สวนราชการ 
จํานวนอัตรากําลัง 

หมายเหตุ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ ท่ัวไป 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง 1 - - -  
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ตน 1 - - -  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - - -  
1. สํานักปลัดฯ 6 - 3 6  
2. กองคลัง 6 1 3 2 (เพ่ิมคนงาน 1) 
3. กองชาง 4 - 3 5 (เพ่ิมภารกิจ 1) 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 - 3 4  
5. กองสวัสดิการสังคม 2 - 3 1  
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 - 2 4  
รวม 30 1 17 22  

 

กรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 ของ อบต.ทาชาง 

สวนราชการ 
จํานวนอัตรากําลัง 

หมายเหตุ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ ท่ัวไป 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง 1 - - -  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับตน 1 - - -  

1. สํานักปลัดฯ 5 1 4 9  

2. กองคลัง 4 - 2 2  

3. กองชาง 2 - 4 2  

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 - 2 4  

รวม 15 1 12 17  

/4. สภาพ... 
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3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตองไดรับการ

พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
1. ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ต้ังอยูทางทิศใตของอําเภอเมืองนครนายก   หางจากท่ีวาการ

อําเภอเมืองนครนายก ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖ เปนระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ตั้งอยูใน
พ้ืนท่ี  หมู ท่ี  ๖  ตําบลดงละคร  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  มีเนื้อท่ี ท้ังหมดประมาณ                   
๖๑.๘๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘,๖๖๘.๗๕ ไร เปนพ้ืนท่ีประมาณ ๗ % ของพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครนายก 

อาณาเขตติดตอขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
ทิศเหนือ   ติดตอกับพ้ืนท่ี ตําบลดงละคร ตําบลวังกระโจม   อําเภอเมืองนครนายก                

  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเกาะโพธิ์  ตําบลทาเรือ   อําเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก 
  ทิศใต  ติดตอกับตําบลศรีจุฬา  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลดอนยอ ตําบลทาทราย ตําบลดงละคร   อําเภอเมืองนครนายก    

 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
       (ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง)  

              ตั้งอยูท่ี  หมู  ๖  ตําบลดงละคร  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  
              -  โทรศัพท  ๐๓๗ – ๓๑๖๙๙๘   โทรสาร   ๐๓๗ – ๓๑๖๙๙๘  ตอ  ๑๑ 

-  WWW.donglakhon.go.th 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 

มีภูมิประเทศ   โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญ ของตําบลดงละครเปนพ้ืนท่ี    ทางการเกษตร อยูในเขต
ชลประทาน พ้ืนท่ีมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือลงสูทิศใต  โดยมีพ้ืนท่ีเนินทางดานเหนือบริเวณ          
ใจกลางเปนเนินสูงท่ีชาวบานเรียกวา สันคู     มีพ้ืนท่ีประมาณ   ๔,๐๐๐   ไร หรือประมาณ ๑๒ %  ของพ้ืนท่ี           
ท้ังตําบล  มีผลไม และ   ไมยืนตนข้ึนอยูหนาแนนบริเวณตอนใตของพ้ืนท่ี เปนท่ีราบลุม  เปนพ้ืนท่ีนา เปนสวนใหญ    

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน  อากาศรอนแตมีลมพัดบาง  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในชวงเดือน มิถุนายน – กันยายน  แตอาจเกิด

“ฝนท้ิงชวง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 

๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟาคะนอง   

4. ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินเปรี้ยว  คิดเปนรอยละ  ๖๕.๑๒  ดินเหนียว  คิดเปนรอยละ  ๑๑.๗๐  
ดินรวน  คิดเปนรอยละ  ๐.๙๕  ดินลูกรัง  คิดเปนรอยละ  ๐.๗๐  (สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ี ๑)   

5. ลักษณะของแหลงน้ํา 
มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  มีท้ังแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหาร

สวนตําบลดงละคร  ไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
ดังนี ้

/ขอมูล... 
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ขอมูลแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร   
 

ลําดับ 

 

ชื่อคลอง/หนอง 
หมูท่ี 

รายละเอียดคลอง/
หนอง 

คาพิกัดจุดเริ่มตน 
การพัฒนา
แหลงนํ้า 

ผูรับผิดชอบ 
 ท่ี     กวาง/ยาว/ลึก 

(ระยะเปนเมตร) 
พิกัด UTM 

(X) 
พิกัด UTM 

(Y) 

1 คลองเหมือง 1,2,3,4, 
6,9,12 

25/9,000/5 736991 1568050     

2 คลองดาดคอนกรีต 1.2 ซาย 13,5,7, 
11,12 

7/10,900/3 733380 1568478     

3 คลองอีดวน 1 7/822/2.5 736115 1565485     

4 คลองตาจร 1,2 7/487/3 736273 1565774     

5 คลองทาอิฐ 1,6,8 16/2,000/4 735548 1564981     

6 คลองสามงาม 1,8 14/2,000/4 737102 1563911     

7 คลองไผ 2,3 14/2,000/4 736913 1566767     

8 คลองหนองหมู 3,4 5/1,900/2.5 735590 1567328     

9 คลองชวดโคง 4,13 14/3,120/4 733825 1567844     

10 คลองหนองหัวควาย 5 14/1,730/4 730249 1563267     

11 คลองหนองหลวง 5,13 14/2,850/4 731680 1566142     

12 คลองสัมพันธ 6,9 16/3,250/4 735538 1564971     

13 คลองซอยหมู 6,11 6,11 3/1,280/2.5 735098 1563395     

14 คลองโพธ์ิ 7 16/3,360/4 733550 1564820     

15 คลองบางขอม 7 16/3,800/4 732465 1562795     

16 คลองหนองหิงหาย 7 14/1,090/4 732089 1563661     

17 คลองบางยี่กาว 7,12 16/2,400/4 731588 1560731     

18 คลองทาแห 8 16/4,000/4 737101 1563911     

19 คลองดาดคอนกรีต 1.1 ขวา 8 5/3,400/2 737595 1563119     

20 คลองหนากระดาน 9 16/5,760/4 735018 1562641     

21 คลองตาหวง 12 14/1,600/4 734839 1562163     

22 คลองบางเมา 12 20/4,370/4 734437 1560081     

23 คลองลําผักบุง 12 16/2,860/4 733637 1560008     

24 หนองกระพอ 2   ประมาณ 2 ไร   736134 1565761     

25 หนองสามงาม 2   ประมาณ 11 ไร   738047 1564462 ยังไมไดปรับปรุง   

26 หนองออกระทะ 2   ประมาณ 2 ไร   737486 1565586 ยังไมไดปรับปรุง   

27 หนองหมู 3 14-1-28 ไร(มี นสล.) 735785 1567307 ปรับปรุงแลว ทหารป 57 

28 หนองแขม 3 3-2-67 ไร (มี นสล.) 735137 1567335 ยังไมไดปรับปรุง   

29 หนองกะพัง 3 ประมาณ 2 ไร 736526 1567802 ยังไมไดปรับปรุง   

 
 
 

/ลําดับ... 
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ลําดับ 

 

ชื่อคลอง/หนอง 
หมูท่ี 

รายละเอียดคลอง/
หนอง 

คาพิกัดจุดเริ่มตน 
การพัฒนา
แหลงนํ้า 

ผูรับผิดชอบ 
 ท่ี     กวาง/ยาว/ลึก 

(ระยะเปนเมตร) 
พิกัด UTM 

(X) 
พิกัด UTM 

(Y) 

30 หนองปรือ 4 10-0-44 ไร(มี นสล.) 734248 1567694 ปรับปรุงแลว ทหารป 57 

31 หนองบอน 4 ประมาณ 17 ไร 734496 1567694 ปรับปรุงแลว ทหารป 58 

32 หนองขวาง 4 ประมาณ 12 ไร 734820 1567566 ปรับปรุงแลว ทรัพยากรนํ้า 

33 หนองหิ่งหาย 5 32-0-24 ไร(มี นสล.) 731962 1563764 ปรับปรุงแลว ทหารป 57 

34 หนองหัวควาย 5 ประมาณ 12 ไร 730293 1563162 ปรับปรุงแลว อําเภอเมือง 
35 หนองปลากราย 5 ประมาณ 10 ไร 732326 1564121 ยังไมไดปรับปรุง   

36 หนองตาใหม 5 ประมาณ 10 ไร 732280 1564409 ยังไมไดปรับปรุง   

37 หนองบังวิด 5 ประมาณ 18 ไร 731708 1564303 ปรับปรุงแลว ทรัพยากรนํ้า 

38 หนองแขม 5 ประมาณ 2 ไร 731162 1563801 ปรับปรุงแลว ทหารป 59 

39 หนองเปง 7 15-2-16 ไร(มี นสล.) 731443 1562686 ปรับปรุงแลว   

40 หนองออใหญ 8 17-1-88 ไร(มี นสล.) 737358 1561236 ยังไมไดปรับปรุง   

41 หนองบัวแดง(ออชางแถบ) 8   ประมาณ 16 ไร   735119 1562699 ยังไมไดปรับปรุง   

42 หนองสนาม 8   ประมาณ 2 ไร   735666 1563301 ยังไมไดปรับปรุง   

43 หนองออมกูด 9 10-3-28 ไร(มี นสล.)   737479 1561059 ปรับปรุงแลว ทรัพยากรนํ้า 

44 หนองออปลาซิว 9 ประมาณ 15 ไร 736061 1563069 ยังไมไดปรับปรุง   

45 หนองสามพัน 9 ประมาณ 5 ไร 735629 1564719 ยังไมไดปรับปรุง   

46 อางหนากระดาน 9 ประมาณ 99 ไร 735083 1562579 ปรับบางสวน ทหารป 59 

47 หนองหญาคา 9 ประมาณ 2 ไร 735305 155945 ปรับปรุงแลว อบต.ดงละคร 

48 หนองกระเดือยใหญ 11 ประมาณ 17 ไร 734305 1564013 ปรับปรุงแลว ทหารป 59 

49 หนองกระเดือยเล็ก 12 ประมาณ 4 ไร 733739 1562519 ยังไมไดปรับปรุง   
 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละครไมมีปาไม   

6. ดานการเมือง/การปกครอง  
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  แบงเขตการปกครองออกเปน จํานวน ๑๓ หมูบาน  มีประชากร          

รวมท้ังสิ้น ๘,๑๔๕ คน จํานวนครัวเรือน ๒,๖๔๐ ครัวเรือน  แตละหมูบานจะมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนหมูบาน  หมู
ละ ๒ คน ประชาชนสวนใหญ ในพ้ืนท่ีมีความกระตือรือรนและใหความสําคัญในการมีสวนรวมเก่ียวกับกิจกรรมทาง
การเมือง การจัดประชาคมหมูบาน  การรวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางรวมกับองคกรปกครองทองถ่ิน ในทาง
การเมืองท่ีสําคัญ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๕๕ กรณีครบวาระ ๔ ป ของคณะผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๖,๐๗๘ คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร จํานวน ๔,๙๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๘  กรณีเกิดปญหา ทางการเมือง 
การแกปญหาดานการเมืองคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของ
การเลือกต้ังท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ได
พยายามแกไข  โดยการจัดทําโครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน  เพ่ือใหประชาชนเขารวมประชุม  รวมท้ังแสดง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และ
ประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล  

 

/นอกจาก... 
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นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดจัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน  ของคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานและลูกจาง  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชน                
อีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาตําบลดงละคร  ซ่ึงโครงการบางโครงการ           
ตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ   

7. เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตํ าบลดงละครเปน เขตการปกครองของอํา เภอเ มืองนครนายก              

จังหวัดนครนายก  แบงเขตการปกครองดังนี้   
หมูท่ี  ๑  บานหนาสนาม   นายสัมฤทธิ์  เจริญสุข  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๒  บานหนองกระพอ นายองอาจ  ลาไธสง  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๓  บานหนองหมู  นายศุภกร  ประสงคสุข  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๔  บานหนองหัวกรวด นายไพศาล  คําชุม  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๕  บานหินสามกอน นายภิญโญ  อินทะปญญา  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๖  บานหนองทองทราย นางสาวนิชนันท  เติมวิทยพันธ เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๗  บานคลองโพธิ์  นายไชยวัฒน  โชติธรรม  เปนกํานันตําบลดงละคร 
หมูท่ี  ๘  บานทาแห  นางจุฑามาศ  สัมสวัสดิ์  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๙  บานหนากระดาน นายภานุวัฒน  ครามศิริ  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๑๐  บานกลางดง  นายประถมพร  เข็มทอง  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๑๑  บานใตวัด  นายวุฒิชัย  สวุรรณสุข  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๑๒  บานลําผักบุง  นายธีรภัทร  โพธิ์โต  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๑๓  บานหนองปรือ นายพงพันธุ  พิมจุฬา  เปนผูใหญบาน 

8. การเลือกตั้ง 
ประชาชนในเขตตําบลดงละครสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

ตําบลดงละครยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลดงละครในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม
แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62)   
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๖,602     คน 
  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสาวนตําบล ๖,602     คน 
  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร ๔,๙๘๙  คนจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  ๖,๐๗๘  คน  คิดเปนรอยละ  ๘๒.๐๘   
  -  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริการสวนตําบลดงละคร ๔,๘๐๐ คน                
จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  ๖,๐๗๒ คน  คิดเปนรอยละ  ๗๙.๐๕ 
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9. ประชากร 
9.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) ชาย หญิง รวม 

๑ บานหนาสนาม 220 308 367 675 ๒,๓๕๖ 
๒ บานหนองกระพอ 188 305 301 606 ๑,๔๖๐ 

๓ บานหนองหมู 235 352 362 714 ๑,๔๘๐ 

๔ บานหนองหัวกรวด 206 285 315 600 ๑,๕๒๕ 

๕ บานหินสามกอน 264 399 407 806 ๕,๑๙๘.๗๕ 

๖ บานหนองทองทราย 266 347 395 742 ๑,๐๐๓ 

๗ บานคลองโพธ์ิ 218 344 311 655 ๗,๘๐๐ 

๘ บานทาแห 186 266 309 455 ๕,๗๖๑ 

๙ บานหนากระดาน 150 211 224 435 ๕,๓๑๖ 

๑๐ บานกลางดง 144 209 225 434 ๕๘๓ 

๑๑ บานใตวัด 113 230 223 453 ๑,๒๔๐ 

๑๒ บานลําผักบุง 244 369 363 732 ๓,๗๔๑ 

๑๓ บานหนองปรือ 206 359 383 742 ๑,๒๐๒ 

            รวม 2,640 3,984 4,185 8,169 ๓๘,๖๖๘.๗๕ 
                                                                               

แหลงขอมูล  :อําเภอเมืองนครนายก ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
9.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

นอยกวา 1 ปเต็ม 9 0.33 6 0.20 15 0.27 

1 ปเตม็ – 2 ป 21 0.77 28 0.95 49 0.87 

3 ปเตม็ – 5 ป 71 2.61 74 2.25 145 2.57 

6 ปเตม็ – 11 ป 224 8.24 215 7.33 439 7.77 

12 ปเต็ม – 14 ป 115 4.23 91 3.10 206 3.64 

15 ปเต็ม – 17 ป 115 4.23 100 3.41 215 3.80 

18 ปเต็ม – 25 ป 323 11.88 270 9.20 593 10.49 

26 ปเต็ม – 49 ป 868 31.94 944 32.17 1,812 32.06 

50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม 441 16.23 550 18.75 991 17.53 

มากกวา  60 ปเต็มข้ึนไป 531 19.54 656 22.36 1,187 210.00 

รวม 2,178 100.00 2,934 100.00 5,652 100.00 

                                    
แหลงขอมูล  :  ขอมลูความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2562  ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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10. สภาพทางสังคม 
10.1 การศึกษา 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  และเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   
  การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

ลําดับท่ี สถานศึกษา สถานท่ีตั้ง จํานวนคร ู จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

๑ โรงเรียนวัดหนองทองทราย หมูท่ี ๖ ๑7 118  
๒ โรงเรียนวัดคลองโพธิ ์ หมูท่ี ๗ 7 56  
๓ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม หมูท่ี ๑๓ 5 42  
๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงละคร หมูท่ี ๖,๑๓ ๒ 40  

                  รวม  31 256  
                                                                                      

     แหลงขอมูล   :  สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
10.2 สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจําป  บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไม
เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ในเขตตําบล       
ดงละคร  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน ๒ แหง 

-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองทองทราย ตั้งอยูหมูท่ี ๖ บานหนองทองทราย 
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาแห  ตั้งอยูหมูท่ี ๘ บานทาแห  
-อัตราการใชสวมราดน้ํา คิดเปน รอยละ ๑๐๐ % 

10.3 อาชญากรรม 
10.4 ยาเสพติด         
10.5 การสังคมสังเคราะห 

  องคการบริหารสวนตําบลดงละครดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
(๔) ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน  
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11. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

11.1 การคมนาคมขนสง 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละครมีเสนทางการคมนาคมท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
(๑)  มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๖  ติดตอกับ   ตําบลดงละครเขาสูเขตตําบลดงละคร     

ผานบริเวณหมูท่ี ๓  บานหนองหมู   หมูท่ี ๒  บานหนองกระพอ หมูท่ี ๑ บานหนาสนาม  หมูท่ี ๖ บานหนองทอง
ทราย   หมูท่ี ๙   บานหนากระดาน และหมูท่ี   ๑๒  บานลําผักบุงและเขาเขตตําบลศรีจุฬา 

 (๒) ถนนดงละคร - เกาะกา จากตําบลดงละคร ผานหมูท่ี ๑ บานหนาสนาม และหมูท่ี ๘             
บานทาแห เขาสูตําบลทาเรือ  
  (๓) ถนนดงละคร - ดงละคร จากตําบลดงละคร ผานหมู ท่ี ๑ บานหนาสนาม หมู ท่ี ๖                        
บานหนองทองทราย   หมูท่ี ๑๐ บานกลางดง   หมูท่ี ๔ บานหนองหัวกรวด   เขาสูเขตตําบลดงละคร 
  (๔) ถนนรอบดงละคร  ถนนภายในชุมชนผานหมูท่ี ๑ บานหนาสนาม หมูท่ี ๒ บานหนองกระพอ  
หมูท่ี ๓  บานหนองหมู  หมูท่ี ๔ บานหนองหัวกรวด  หมูท่ี ๑๓ บานหนองปรือ  หมูท่ี ๕ บานหินสามกอน               
หมูท่ี ๑๑ บานใตวัด  หมูท่ี ๖ บานหนองทองทราย  

(๕) ถนนคันคลองสงน้ําสายแยกซายสาย  ๒ ติดตอกับตําบลดงละคร ผานหมูท่ี ๑๓ บานหนองปรือ     
หมูท่ี ๕ บานหินสามกอน หมูท่ี ๗ บานคลองโพธิ์ หมูท่ี ๑๑ บานใตวัด และหมูท่ี ๑๒ บานลําผักบุง เขาสูเขตตําบลศรีจุฬา 

ถนนมีจํานวน ๑๒8 สาย แบงเปนประเภทของถนน  ดังนี้ 
   - ถนนลูกรัง  จํานวน  15 สาย 
   - ถนนลาดยาง  จํานวน  66 สาย 
   - ถนนคอนกรีต  จํานวน  37 สาย 
   - อ่ืน ๆ ไดแก ถนนหินคลุก  จํานวน 10 สาย 
  ประเภทของสะพาน 
   - สะพานคอนกรีต จํานวน  ๑๖ แหง 
    - สะพานเหล็ก  จํานวน     1 แหง 

11.2 การไฟฟา 
รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครนายก  ในปจจุบันสามารถ

ใหบริการไดครอบคลุมท่ัวท้ังองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
11.3 การประปา 

การประปา  องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  มีกิจการประปาท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ   
ขององคการบริหารสวนตําบลดงละครเอง จํานวน  ๖  กิจการ  สามารถใหบริการหมูท่ี  ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๒  
จํานวน  ๑๐๒๖  ครัวเรือน  โดยหมูท่ี  ๕  ใชน้ําจากบอบาดาลบริหารจัดการเอง  หมูท่ี  ๑๓  มีประปาหมูบานท่ี
บริหารจัดการเอง  หมูท่ี  ๑๑  ใชบริการจากประปาสวนภูมิภาค และบอน้ําตื้นบางสวน หมูท่ี  ๑๐  มีระบบประปา
หมูบานท่ีบริหารจัดการเอง  และบอน้ําตื้นบางสวน  ปญหาท่ีพบคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาเปรี้ยว  และขุน
บอยครั้ง  สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอในการผลิต
ประปาตองสูบน้ําจากคลองชลประทาน  เพ่ือนํามาผลิตน้ําประปา  ประกอบกับแหลงน้ําท่ีนํามาผลิตใตพ้ืนดินเปน
ดินเปรี้ยวสวนใหญทําใหควบคุมคุณภาพไดยาก  ซ่ึงน้ําประปาท่ีผลิตยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับ
บริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันภายในพ้ืนท่ีตําบลดงละครยังไมประสบปญหา   
การขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
ยังไดมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการขยายเขตประปา และจัดหาแหลงน้ํา  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางระบบประปาผิวดินใหกับ
หมูบานท่ียังไมมีประปาใช  ใหกับราษฎรในพ้ืนท่ีใหมีประปาใชทุกครัวเรือน   

/ 11.4 โทรศัพท... 
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11.4 โทรศัพท 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีการสื่อสารท่ีสําคัญไดแก  ทางโทรศัพทบานและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, True, CAT   

11.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 
(๑)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน      ๑๓   หมายเลข 

                     (๒)  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาว    จํานวน      ๑7   แหง 
(๓)  อินเตอรเน็ตตําบล    จํานวน        ๑   แหง 

  (๔)  ศูนยขอมูลขาวสาร    จํานวน        ๑   แหง 
12. ระบบเศรษฐกิจ 

12.1 การเกษตร  
ในพ้ืนท่ีตําบลดงละครประชาชนสวนใหญนิยมปลูก  กลวย  มะมวง  ประปราง  และมะยงชิด    

ซ่ึง มะปราง  และ  มะยงชิด  ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  เปนท่ียอมรับของคนท่ัวไปวาตําบลดงละครปลูก
มะปราง  และมะยงชิดไดมีคุณภาพ  โดยแบงแยกการทําการเกษตร  ดังนี้   

(๑) พ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด  ๑๗,๐๐๐  ไร  เกษตรท่ีทํานา  จํานวน  ๙๘๒  ราย   
(๒) พ้ืนท่ีทําสวนท้ังหมด  ๓,๔๕๘  ไร  เกษตรกรท่ีทําสวน  จํานวน  ๓๔๕  ราย   
(๓) พ้ืนท่ีปลูกพืชผักสวนครัว  จํานวน   ๕๐  ไร  เกษตรกรท่ีปลูกผักสวนครัว จํานวน  ๑๒๐  ราย   

12.2 การประมง    
12.3 การปศุสัตว 

เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม จํานวน ๓๔๑ ราย  
เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 

โคเนื้อ ๑๓๙ ตัว   กระบือ     ๑๐   ตัว  สุกร  ๑๐๐ ตัว 
เปด   ๖๕  ตัว   ไก   ๑๑๓,๐๖๗   ตัว                        

12.4 การบริการ 
โรงแรม   ๒ แหง  รานอาหาร  ๑ แหง 

12.5 การทองเท่ียว 
  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละครมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญคือเมืองโบราณบานดงละคร  ตั้งอยูในเขต
ตําบลดงละคร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  ลักษณะเปนเนินดินขนาดใหญรูปลักษณะคลายคว่ําจุดสูงสุด     
ของเนินดิน (ยอดเนิน)  อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ  ๓.๒  เมตร  สวนพ้ืนท่ีตัวเมืองอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
๙ - ๑๐ เมตร  และองคการบริหารสวนตําบลดงละครไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร    
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  การสงเสริมการแขงขันกีฬาในพ้ืนท่ี   

12.6 อุตสาหกรรม 
                 ในพ้ืนท่ีตําบลดงละครไมมีอุตสาหกรรม 

12.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
- ปมน้ํามันและกาช   จํานวน  ๒ แหง 

 - รานคาปลีก    จํานวน  ๗๙ แหง 
- รานซอมยานยนต   จํานวน  ๘ แหง 

 - รานขายอุปกรณการเกษตร  จํานวน  ๒ แหง 
 - รานซอมเครื่องใชไฟฟา   จํานวน  ๑ แหง 
 - รานขายวัสดุกอสราง   จํานวน  ๒ แหง  
 

/กลุมอาชีพ... 



- 35 - 
 

กลุมอาชีพ 
- กลุมศูนยขาวชุมชนบานคลองโพธิ์ 

        - กลุมศูนยจัดการศัตรูพืช 
- กลุมอาชีพน้ําพริกเผาแมบานคลองโพธิ์ 
- กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
- กลุมอาชีพทําสวน หมูท่ี 13 
- กลุมดอกไมจันทน 

12.8 แรงงาน 
  ในพ้ืนท่ีตําบลดงละครประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  โดยเฉพาะแรงงานดาน
การเกษตร  ประชากรบางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงาน
เยอะ  

13. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
13.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลดงละครนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ๙ แหง  

- วัดธรรมจักรเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยูหมูท่ี ๑  บานหนาสนาม 

- วัดมณีวงศ    ตั้งอยูหมูท่ี ๒    บานหนองกระพอ 

- วัดสุวรรณศิริ   ตั้งอยูหมูท่ี ๓   บานหนองหมู 
- วัดดงละคร    ตั้งอยูหมูท่ี ๔   บานหนองหัวกรวด 

- วัดสันติวัฒนาราม   ตั้งอยูหมูท่ี ๕   บานหินสามกอน 

- วัดหนองทองทราย  ตั้งอยูหมูท่ี ๖  บานหนองทองทราย 
   -    วัดคลองโพธิ์   ตั้งอยูหมูท่ี ๗   บานคลองโพธิ์ 

- วัดใหมบําเพ็ญผล   ตั้งอยูหมูท่ี ๘   บานทาแห 

- วัดทาอิฐ   ตั้งอยูหมูท่ี ๘   บานทาแห 
13.2 ประเพณแีละงานประจําป 

-  ประเพณีกวนขาวทิพย   ประมาณเดือน  กุมภาพันธ 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีแขงเรือ (วันออกพรรษา) ประมาณเดือน  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 

13.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลดงละครไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  ปราชญ
ชาวบาน  วิธีการทําเครื่องจักสาน(เหลาคันเบ็ด)  แพทยแผนไทย  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลดงละครพูดภาษากลาง  และมีภาษาลาวบางสวน    

13.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร  ไดผลิตสินคาเปนของข้ึนชื่อในตําบลดงละคร  ไดแก  มะยงชิด  ผลไม    
แชอ่ิมพ้ืนเมืองตรามาเรียม  และกระยาสาทร ส.สําราญ 
 

/14.ทรัพยากร... 
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14. ทรัพยากรธรรมชาติ 
14.1 น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ํานครนายก        

สระตาง ๆ ท่ีดําเนินการขุดใหเปนแหลงผลิตน้ํา  ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา  
14.2 ปาไม  ในเขตตําบลดงละครไมมีปาไม 
14.3 ภูเขา  ในเขตตําบลดงละครไมมีภูเขา 
14.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนท่ีตําบลดงละครสวนมากยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการ
ประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก
การเผาขยะของแตละครัวเรือน และปญหา   การปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการ
บําบัดน้ําเสียท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได   
  จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงละคร เพ่ือให
เกิดความสะดวกในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง พบวาปญหาและความตองการของประชาชน แบงออกเปน 8 ดาน ดังนี้ 
 

ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ปญหาเสนทางการคมนาคมภายในตําบล ระหวางหมูบานยังขาดการบํารุงรักษา  และ

ซอมแซมอยางสมํ่าเสมอ 
- ปญหาการขาดแคลนไฟฟา และน้ําประปาใชใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
- ไฟฟาสองสวางตามถนนสาธารณะยังมีไมเพียงพอ และยังมีการชํารุดเสียหายอยางตอเนื่อง 
- ปญหาแหลงน้ํามีวัชพืชปกคลุมการระบายน้ําไปสูเกษตรกรเพ่ือการเกษตรยังพบปญหา     

อยูมาก 
 

ปญหาดานเศรษฐกิจ 
- ทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือ ตนทุนการผลิต เชน พันธุพืช ราคาปุยท่ีสูงข้ึน ยาปราบศัตรูพืช 

ฯลฯ มีไมเพียงพอและท่ัวถึง 
- ประชาชนขาดอาชีพเสริมนอกจากการทําการเกษตร เนื่องจากราษฎรขาดความรู            

และเงินทุนในการประกอบอาชีพอ่ืน 
- กลุมอาชีพตาง ๆ ไมมีการรวมตัวกันอยางชัดเจน อีกท้ังยังขาดการสงเสริมและใหความรู    

ในการจัดตั้งและวิธีการดําเนินงานจากเจาหนาท่ีรัฐ 
- ขาดท่ีจําหนายและรองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑพ้ืนบานของแตละหมูบาน 
- ราษฎรขาดท่ีดินทํากินและการไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง รวมถึงปญหาดินเปรี้ยว      

และสภาพดินเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษา ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายใหแกเกษตรกร 
ปญหาดานสังคม 
- การดูแลเอาใจใสในผูสูงอายุ เด็กกําพรา และผูดอยโอกาส ผูพิการ ยังไมท่ัวถึงและครอบคลุม

พ้ืนท่ีตําบลท้ัง 13 หมูบาน 
- ปญหายาเสพติดท่ีกลับมาแพรระบาดในกลุมเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
- ยังไมมีการสงเสริมดานการกีฬา และสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการอยางจริงจัง และ              

การจัดหาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และอุปกรณกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ยังไมเหมาะสมและ
ยังมีไมท่ัวถึง 

- จํานวนผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงเกิดจากสภาพปญหาทางสังคม
และเศรษฐกิจ ทําใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู 
 

/ปญหา... 
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ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
- ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสวนใหญไมคอยใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมภาครัฐ 
- ประชาชนและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมเขาใจในบทบาท        

และหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองกระทํา หรืออาจทําตามกฎหมายกําหนด 
- ขาดบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในงานท่ีตองการความชํานาญเฉพาะดาน  
- มีระบบโครงสรางของสวนราชการแคบ ไมเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับการถายโอน

ภารกิจจํานวนมาก ทําใหเกิดความลาชาในทางปฏิบัติ และทําใหประชาชนเสียโอกาส 
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน และการดูแลปองกันไมใหมีการบุกรุกเพ่ิมเติม 
- ปญหาวัชพืชในลําคลองมีมากทําใหน้ําเนาเสีย ไมสามารถใชประโยชนได 
- ปญหาการท้ิงขยะ และการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล ท่ีไมถูกตอง 
ปญหาดานสาธารณสุข 
- การสาธารณสุขมูลฐานยังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
- ขาดความรูในการปองกันและกําจัดยุงลาย  ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคไขเลือดออก 
- ไมมีความรูเพียงพอในการปองกันและดูแลรักษาสุขภาพตนเองจากโรคติดตอ เชน โรคเอดส

โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เปนตน 
- ปญหาโรคไขหวัดนก 
- ปญหาดานสุขภาพของประชาชนท่ีใชชีวิตความเปนอยูอยางไมถูกสุขลักษณะ 
ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- เด็กในวัยกอนประถมศึกษายังขาดการสนับสนุนดานอาหารกลางวันและอุปกรณการศึกษา 
- คนดอยโอกาสทางการศึกษา ยังไดรับการบริการไมท่ัวถึงไมมีโอกาสไดรับการศึกษา         

อยางตอเนื่องยังมีคอนขางมาก 
- ภูมิปญญาชาวบานไมไดรับการสืบทอดและตอยอดความรู ขาดความสนใจจากคนรุนหลัง 
- ขาดการสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่องและจริงจัง 
ปญหาดานแหลงน้ํา 
- ปญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลง 
- ขาดระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร การระบายน้ําสูเกษตรกรดานการเกษตรยังไมท่ัวถึง 
- ขาดการดูแลแหลงน้ําลําคลอง เพ่ือใชน้ําในฤดูแลง 
- ภาชนะกักเก็บน้ํามีไมเพียงพอ 
- น้ําประปายังมีไมครบทุกครัวเรือน                               

4.1 ความตองการของประชาชน  
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- สราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมใหสะดวกใชไดทุกฤดูกาล 
- ขยายเขตไฟฟาและประปาใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
- มีไฟฟาสาธารณะเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
- ปรับปรุงแหลงโบราณสถานเมืองโบราณดงละคร 
- สนับสนุนดานเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใหราษฎรกูยืมไปประกอบอาชีพ 
- สงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
- จัดใหมีตลาดกลางในหมูบาน เพ่ือเปนแหลงขายผลผลิตและสินคาทางการเกษตร 
- สงเสริมใหราษฎรทําการเกษตรแผนใหมตามแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
- สงเสริมการจัดทําปุยหมัก หรือปุยชีวภาพ และหาพันธุพืชท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจใหแกเกษตรกร 

/ดาน... 
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ดานสังคม 
- เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ควรไดรับการเอาใจใสดูแล และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห         

ตามสมควรและเพียงพอและท่ัวถึง 
- จัดสรางสถานท่ีออกกําลังกาย และจัดหาอุปกรณกีฬา 
- สงเสริมและจัดกิจกรรมใหเยาวชนมีสวนรวม เชน จัดกีฬาตานยาเสพติด จัดคายเยาวชน   

เพ่ือการเรียนรู  
- ศึกษาดูงาน ฝกอบรม  
- สงเสริมชมรมผูสูงอายุ และจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
- สงเสริมกิจกรรมใหครอบครัวอบอุน 
- ดูแลเอาใจใสบุตรหลาน  และผูสูงอายุ 
ดานการเมืองการบริหาร 
- จัดสถานท่ีติดประกาศพรอมขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหความรูแกประชาชน 
- ใหประชาคมหมูบาน/ตําบล  มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะ              

ในดานตาง ๆ มากข้ึน 
- ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบล 
- จัดโครงสรางสวนราชการภายในข้ึนใหม  โดยการวิเคราะหระบบงานและอัตรากําลัง                    

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัต ิ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- รณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษคู  คลอง หนอง  บึง  แหลงน้ําธรรมชาติ 
- กําจัดวัชพืชในลําคลองสาธารณะไมใหมีมากเกินไป 
- กําหนดใชมาตรการในการควบคุม และดูแลท่ีสาธารณประโยชนอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
ดานสาธารณสุข 

- การสาธารณสุขมูลฐานตองครบทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
- จัดอบรมใหความรูในการปองกันโรคระบาดและโรคติดตอ 
- สงเสริมการออกกําลังกาย 
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็ก และครอบครัวยากจนในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
- สนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดงานประเพณีทองถ่ินในวันสําคัญทางศาสนา 
- สงเสริมใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- สงเสริมการกีฬาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
- พัฒนาศูนยเด็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานท่ีกําหนด 
ดานแหลงน้ํา 
- ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภคในฤดูแลงอยางท่ัวถึง 
- ระบบระบายน้ําครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 
- ขุดลอกคูคลองหนอง บึงท่ีตื้นเขินเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง 
- แจกจายและซอมแซมบํารุงรักษาภาชนะเก็บน้ําขององคการบริหารสวนตําบล และ         

ของหนวยงานราชการอ่ืนท่ีถายโอนกิจการมาใหแก อบต. 
 

/5. ภารกิจ... 
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5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน      

ในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี ขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จะสมบูรณ
ได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหา  และความเขาใจ        
ในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลดงละคร ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็ก      
กอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนว ทางในการจัดระเบียบการศึกษา 
สวนดานพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
สวนรวม  

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต.       
ใชเทคนิค swot เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการ
แกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส      
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับ
สภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ         
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 

5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
(2) การสาธารณูปการ 
(3) การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก 
(4) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(5) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
(6) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
(7) งานถายโอนกิจกรรมจากสวนราชการตาง ๆ  เชน  โยธาธิการ  ประมง   ชลประทาน ฯลฯ   

พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามมาตรา 1 (10) 
(3) การแขงขันกีฬาภายในตําบลตานยาเสพติด ,การสงเสริมและรวมกิจกรรมกีฬาระดับตําบล 
(4) การสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบานพัฒนาชุมชน แมบานการเกษตร ตามมาตรา 16 (6) 
(5) การรักษาความสะอาดของทางเดินและท่ีสาธารณะ 
(6) การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 
/5.3 ดาน... 
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5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(2) การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา 16 (29) 
(3) การควบคุมอาคาร  ตามมาตรา 16 (28)  
(4) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา           ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตามมาตรา 16(30)  
 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ ท่ีเกี่ยวของ
ดังนี้ 
(1) การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
(2) การจัดตั้งสภาเกษตรประจําตําบล เพ่ือการแปรรูป ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร 
(3) ตรวจสอบกํากับดูแลชุมชนในการใชจายเงินกู (กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท) 

เงินยืม (หมูบานละ 1 แสนบาท) ในการพัฒนาอาชีพและรายได 
(4) การกํากับดูแลกลุมอาชีพในการใชจายบริหารจัดการงบประมาณหมูบาน 
(5) สนับสนนุงบประมาณ ในการปรับปรงุภมิูทัศนแหลงทองเท่ียว   
(6) จัดซ้ือเครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบอาชีพใหสมาชิกกลุมแมบานการเกษตร 

 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มีภารกิจ           
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(2) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึง 

ท่ีสาธารณประโยชนท่ีประชาชน ใชรวมกัน 
(3) การดูแลรักษาระบบนิเวศนใหมีความสมดุล 
(4) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ และการควบคุมเลี้ยงสัตว 

 

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 
(2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ และข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุม ท่ัวถึง 
(3) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของทองถ่ิน 
(5) สงเสริมการศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 

   

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิ บัติภารกิจของสวนราชการ และ            
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
(2) ใหความรวมมือสนับสนุนองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก ในการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด ประสานแผน สํารวจ ออกแบบ รวมเปนคณะกรรมการ 
(3) ปฏิบัติภารกิจ  ท่ีไดรับมอบหมายถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ  จากราชการสวน

ภูมิภาคในเขตพ้ืนท่ี เชน ถนนจากกรมโยธาธิการ (เดิม) บอน้ําบาดาล สระน้ํา ถนนลาดยาง
จาก รพช. (เดิม) การขุดลอกหนองน้ํา ขุดลอกผักตบชวา จากกรมชลประทาน  การขุดลอก
สระน้ําจากกรมประมง บอบาดาล  จากกรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ 

(4) สนับสนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ ภาคเอกชนในการฝกอบรมกลุมอาชีพ  
กลุมสตรีแมบาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  จปฐ., กชช.2ค การจัดงานนครนายกมรดก
ธรรมชาติ  งานกาชาดจังหวัดนครนายก ฯลฯ 
 

/(5) สนับสนุน... 
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(5) สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัด  อําเภอในการจัดงานการแขงขันกีฬาระหวางตําบลอําเภอ  
การประชุมสัมมนา  การฝกอบรมบุคลากร ฯลฯ 

(6) สนับสนุนงบประมาณ ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ในการจัดการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน เพ่ือทําแผนท่ีผังเมือง  ตําบล  ตามมาตรา 16 (25) 

(7) สนับสนุนเงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อําเภอ ในการจัดต้ังกองทุน              
เพ่ือบําบัดรักษาผูปวยจากยาเสพติด และโรคเอดส 

(8) สนับสนุนงบประมาณใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) เพ่ือการสาธารณสุข        
มูลฐานภายในตําบล เชน โรคไขเลือดออก ฯลฯ 

(9) สนับสนุนงบประมาณใหปศุสัตวอําเภอในการปองกันโรคพิษสุนัขบาภายในตําบล 
(10) สนับสนุนวัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      

นครนายก ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ 
(11) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ินสนับสนุน

 หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(12) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ินสนับสนุน 

หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(13) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล  และองคกรปกครอง  

สวนทองถ่ิน 
(14) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน 
(15) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร ปกครอง

สวนทองถ่ิน 
 

5.8 ดานการบริหารจัดการภายในองคกรภายในเขตพ้ืนท่ี  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
(2) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินผานกระบวนการประชาคม

ประชารัฐ  ตามมาตรา  16 (16) 
(3) การปฏิบั ติตามแนวนโยบายแห งรั ฐตามมติคณะรั ฐมนตรี  เ รื่ อ ง  ธรรมาภิบาล                          

ไดแก หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักความประหยัด หลักความคุมคา และ
หลักความเปนธรรม หลักการมีสวนรวม 

(4) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผานกระบวน 
การการจัดทําแผน ฯ จัดทํางบประมาณ  โดยการจัดทําประชาพิจารณลง  ประชามติ                              

(5) ประสานสวนราชการ องคกรภาครัฐ  เอกชน รวมกิจกรรมและเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการ 

(6) ยึดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หนังสือเวียน  หนังสือสั่งการอยาง
เครงครัด  ภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และแนวคิดในการกระจายอํานาจใหกับชุมชน  
รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและรวมรับผิดชอบ 

 
 
 

/การ... 
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 การวิเคราะหปจจัย โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 
 การวิเคราะหดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ไดใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการจัดทําแผน อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ี
เหมาะแกการทําการเกษตร 
-   มีโครงสรางการคมนาคมขนสงสามารถ ติดตอ  ได
ตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน 
มีความรวมมือกันทุกฝายไมมีความขัดแยงกันเองในชุมชน 
เปนตน   
- มีผลไมท่ีไดรับรางวัลการันตรีวาตําบลดงละครปลูก
มะปราง  และมะยงชิดไดมีคุณภาพ   
- มีแหลงนํ้าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแกการ
เพาะปลูก 
- พ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร และทําสวน 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลใหความสนใจ
และสนับสนุนสงเสริมการปลูกพืชท่ีเปนอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

จุดออน 
-  ขาดการจัดการดาน ทรัพยากรธรรมชาติ   
ปญหาดินเปรี้ยว 
-  ขาดการรวมกลุมท่ีเขมแข็งเพ่ือรวมกันเปนกลุม
ผูผลิตบางกลุม 
-  ปญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
-  แหลงทองเท่ียวมีนอย ซึ่งขาดการปรับปรุงและ
สงเสริม เชน เมืองโบราณบานดงละคร 
อุปสรรค 
- นโยบายรัฐบาลลดพ้ืนท่ีการปลูกขาว 
-  สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
-  การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไมไดตามเปาหมาย 
-  ตนทุนการผลิตราคาสูง เชน ราคาปุย  เมล็ด
พันธพืช คาขนสง คาแรงงานสูง 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
ดานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
-  ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 
-  มีศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบออม
อารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตําบลท่ีมีความ
พรอมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเปนสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสรางความ
พรอมใหเปนแหลงวัฒนธรรม 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติจะทําใหภายในจังหวัดมีการ
จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
ตางๆ ในเขตจังหวัด 
- รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ 
ฟนฟู เผยแพรถายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ินมากข้ึน 
-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดออน 
-  คนบางกลุมขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินัย 
-  คานิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบรโิภคฟุมเฟอย
แพรกระจายเพ่ิมมากข้ึน 
- สถานการศึกษา เชน โรงเรียนขาดบุคลกรครู 
- สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน 
-  สื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต เขามี
อิทธิพลตอเด็กและเยาวชน ทําใหกระแสบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน ทําลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชน  
อุปสรรค 
- การรับอริยธรรมจากตะวันตกเพ่ิมมากข้ึน 
 

 
/แนวทาง... 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

จุดแข็ง 
-  มีโครงขายการคมนาคมท่ี สามารถติดตอไดตลอดท้ัง
ทองถ่ิน อําเภอและจังหวัด 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ.2542 ไดทําให เทศบาล.มีรายไดเพ่ิมข้ึนใน
การนําไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน ๆ 
 

จุดออน 
-  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยาง
ลาชา เพราะมีงบประมาณจํากัดในการนําไป
พัฒนา 
-  ขาดแคลนแหลงนํ้าขนาดใหญสาํหรับนําไปผลิต
นํ้าประปา 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะโลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมาก
ข้ึนสงผลกระทบตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทําให
ถนนชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ 

ดานสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แหง  ท่ีใกล
และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพ
สามารถใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนไดดีใน
ระดับหน่ึง 
-   มีกลุมชมรมผูสูงอายุท่ีเอาใจใสในการใหความสําคัญ
เรื่องสุขภาพผูสูงอายุในตําบลดงละคร 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดงายเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ี
ไมหางไกล 

จุดออน 
-  ประชาชนบางกลุมไมใสใจสุขภาพอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
 
 
 
อุปสรรค 
-  การเกิดโรคระบาด 

ดานพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-   ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว แ ล ะ มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน มีการรวมกลุมในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยางรวดเร็ว 
ถูกตองและเปนธรรม 
-   ผูนํามีความรูความสามารถ มีภาวะความเปนผูนํา มี
ศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มีความเปนตัว
ของตัวเองสูง 
โอกาส  
- รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน สงเสริมการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ินและเปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
- การดําเนินการดานนโยบายตอเน่ือง 

จุดออน 
-  ประชาชนยังขาดความรูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ประชาชน 
-   ข า ด บุ ค ล า ก ร ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี มี ค ว า ม รู
ความสามารถในบางสายงาน 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  การรับรูขอมูลขาวสารจากหนวยงานภาครัฐลอ
ชาเน่ืองขาดการประชาสัมพันธ 

 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-  มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุมสตรี อสม./
กองทุนหมูบาน/กองทุนวันละบาท  
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ไดใหอํานาจหนาท่ี ในการจัดบริการสาธารณะ
ทางดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกวางขวางมาก
ข้ึน 
-   นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดอยางจริงจัง ซึ่งถือเปนวาระแหงชาติ 

จุดออน 
-  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  ปญหาการพนัน 
-  กลุมองคกรตางๆ ไมเขมแข็ง 
-  การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 
-สภาพแวดล อมยั ง มี ส ภ า พ ท่ี ดี เ น่ื อ ง จ า กยั ง ไ ม มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไมหนาแนน 
 โอกาส 
-รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

จุดออน 
-   ป ร ะ ช า ช น ข า ด จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  การใชทรัพยากรไมคุมคา ฟุมเฟอย  
อุปสรรค 
-  เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจาก
อากาศเปลี่ยนแปลง 
 

 

-ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 

ผลการ วิ เคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร
ขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.๑  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

      ลักษณะของปญหา 
       - เน่ืองจากถนนภายในหมูบาน 

สวนใหญเปนถนนลงลูกรัง  และถนนลงหินคลุก ซึ่งไมได
มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทําใหนํ้าทวมขัง ถนนขรุขระเปน
หลุมเปนบอ  
 
 

             -การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุข้ึนได 

 
 
 

-พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต ตําบลดงละคร
ยั งประสบปญหาการคมนาคมไม
สะดวก 
 
 
 

-บริเวณทางแยก ทางโคง จุดเสี่ยง
ตางๆในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร 

 
 
 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จัด
งบประมาณในการกอสรางและปรับปรุง
ตลอดจนซอมแซมถนนในเขตตําบลดงละคร  
อยางตอเน่ืองรวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
-ติ ดตั้ ง สัญญาณไกระพริบ เ พ่ื อ เ ตื อนให
ระมัดระวัง 
 

๑.2 ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปญหา 

       - ไมมีนํ้าประปาใชทุกครัวเรือน ระบบประปา
ท่ีมีอยูขณะน้ียังไมเพียงพอตอความตองการใชของ
ราษฎร        

 
 
 

 
-หมู 7,11,5,12 ตองการขยายเขต
ประปา 
 

 
 
 
 

- ขยายเขตประปา/กอสรางประปาเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

 
/ผล... 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดง
ละครขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.3  ปญหาการระบายนํ้า 
      ลักษณะของปญหา 
      - นํ้าทวมขังบริเวณถนน   เน่ืองจากไมสามารถ

ระบายนํ้าไดทัน และบางชวงไมมีทางระบายนํ้า  

 
 
 

- พ้ืนท่ี  หมูท่ี  6,11 
 

 
 
 

-องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จัดสรร
งบประมาณใหการในการขุดลอก ลอกราง
ระบายนํ้า,กอสรางรางระบายนํ้า 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปญหา 

- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมีอํานาจ
ตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงานแฝง 
เน่ืองจากไมมีการประกอบอาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยทํางานท่ีไมมีงานทํา 

และงานท่ีทําอยูไมมั่นคง 
-  กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ีตองการ

อาชีพเสริม 
 

 
 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จัด
ฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร 
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมในการประกอบ

อาชีพ 
- ส นับส นุน งบประมาณและ วิทยาการ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

๓.  ปญหาดานสังคม 
     ลักษณะของปญหา 

- ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และ
นักเรียน  

- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิด
จากการดื่มสุราและของมึนเมา ทําใหขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตตําบลดงละคร 

 
 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
แก ไขปญหายาเสพติด  โดยให เทศบาล.
ดําเนินการเชิงรุกรวมกับฝายปกครองและ
ตํารวจ ในการปองปราม ตรวจคน จับกุมผู
เสพ/ผูคา และบําบัดกลุมผูติดยาและกลุม
เสี่ยง 

- งบประมาณในการจั ดซื้ อ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องใชดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ิมข้ึน 

๔.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
     ลักษณะของปญหา 
     -  งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอใน
การบริหารงาน 
     -  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับตนเอง  เชน  การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

 
 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
และพนักงานจางของเทศบาลตําบล 
 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสงบุคลากร
เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 

- การอบรมใหความรูแกประชาชนดาน
การเมือง การปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผล... 
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ผลการ วิ เคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงละคร
ขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปญหา 
-  กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไรพรมแดนนํา

วัฒนธรรมตะวันตกเขามามี อิทธิพลตอสังคมและ
ครอบครัว ทําใหละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-   ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 

 
 
- เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล 

ดงละคร 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

        

 
 
- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร  จัดสรร
งบประมาณในการสงเสริม ฟนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน 
  

๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 
     ลักษณะของปญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลานกีฬา/
สวนสาธารณะ 

-  สารเคมีตกคางในอาหาร 
-  ประชาชนสวนใหญไมตรวจสุขภาพประจําป 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี

เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  ความดัน 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล 

 
 
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 

- กอสรางลานกีฬา 
- ฝ ก อ บ ร ม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร

ปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมูบาน 
- จัดการแขงขันกีฬาในตําบล  

6.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ลักษณะของปญหา 
-  ปญหาปริมาณขยะในหมูบาน/ทางสาธารณะ 

เพ่ิมข้ึนทุกป 
-  หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแล

บํารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมี 

และปญหาดินเปรี้ยว  

 
 
   - พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขตตําบลดง
ละคร  

- ท่ีสาธารณะ ลําคลอง  

 
 

- องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จัดหา
ฝกอบรมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาตรขยะ 
   - จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ 
   - รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 
   -จั ด กิ จ ก ร ร ม ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกปา การปลูก
หญาแฝก การปลอยพันธุสัตวนํ้า การปรับปรุง
ภูมิทัศน เปนตน 

 

5.9 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  และบริเวณพ้ืนท่ี

ตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังนี้  
๑.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  

พ้ืนท่ีมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือลงสูทิศใต  ในชวงฤดูฝน  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี  ๖,๑๑  จะประสบ
ปญหาน้ําทวมขัง  เนื่องจากการระบายน้ําไมทัน  และบางท่ีไมมีรางระบายน้ํา  ทําใหเกิดน้ําทวมขังถนน  และบาง
หมูบานก็มีน้ําเออลนทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย เปนบางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร  
เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลดงละครมีโครงการ
กอสรางระบบระบายน้ํา  การขุดลอกคูคลอง  เพ่ือแกไขปญหา   
            ๒.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีถนนเชื่อมโยง
กับตําบลใกลเคียง  ระบบและโครงขายถนน แตละสายในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร  สวนใหญเปนถนนลูกรัง  ถนนลงหิน
คลุก  ถนนคอนกรีตและลาดยางบางสวน แตปญหาการคมนาคมสวนมากคือถนนชํารุด  เปนหลุมบอ ทําใหการ
คมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจร   
 

 /3.) ปญหา... 
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  ๓.) ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บน้ํา  เพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 
  4.) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร  ยังเปนพ้ืนท่ีชนบท
และเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ี  ท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก 
นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน การใชสารเคมีทางการเกษตร และ
ปญหาการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  โดยไมมีการบําบัดน้ําเสียท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได 
  ๕.) ปญหาดานสาธารณูปโภค การใหบริการน้ําประปาในพ้ืนท่ีตําบลดงละคร  ยังไมครอบคลุม
ทุกๆ พ้ืนท่ีของตําบลดงละคร  หมูท่ี  5,7,12,13 ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบานเมือง
มีความเปนอยูอยางยั่งยืนตอไป 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
 

ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการแกไขปญหาทางสังคม 
3. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรและเขตพ้ืนท่ี 
6. การสงเสริมการเกษตร และการรวมกลุมอาชีพของราษฎร 
7. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
8. สงเสริมสุขภาพและการอนามัยชุมชน 
9. สงเสริมพัฒนาอาชีพ 

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน                                  
2. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. งานถายโอนกิจกรรมจากสวนราชการ 
4. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
5. การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยการและการทองเท่ียว 
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ารีตประเพณี 
8. การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
9. สงเสริมการกีฬา และการพักผอนหยอนใจในตําบล 
10. การสงเสริมกิจกรรมและการนันทนาการในตําบล 

 
 
 
 
 

/7. สรุป... 
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ ออกเปน  6  สวนราชการ    
19  งาน  ไดแก 

 

ก. สํานักปลัด อบต. แบงออกเปน  6  งาน  คือ 
(1) งานการเจาหนาท่ี 
(2) งานบริหารงาน 
(3) งานนโยบายและแผน 
(4) งานนิติการ 
(5) งานสงเสริมการเกษตร 
(6) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข. กองคลัง แบงออกเปน 3  งาน  คือ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัสดุและทรัพยสิน 
(3) งานพัฒนารายได 

 

ค. กองชาง  แบงออกเปน  4  คือ 
(1) งานกอสรางและซอมบํารุง 
(2) งานสํารวจและออกแบบ 
(3) งานผังเมือง 
(4) งานสาธารณูปโภค 
 

ง. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แบงออกเปน  1  งาน  คือ 
(1) งานบริหารการศึกษา 

 

จ. กองสวัสดิการสังคม  แบงออกเปน 3 งาน 
(1) งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
(2) งานสังคมสงเคราะห 
(3) งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

ฉ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แบงออกเปน  1 งาน 
(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 

 
 

  ท้ังนี้  ได กําหนดกรอบอัตรากําลัง ใหม  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ๓ ป                            
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1 ) พ.ศ.2564 ขาราชการจํานวน ท้ังสิ้น 29 อัตรา ลูกจางประจํา 
จํานวน ๑ อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 17 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 21 อัตรา รวมกําหนด
ตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 68 อัตรา จากโครงสรางและจํานวนกรอบอัตรากําลัง จึงมีความจําเปน
ตองการใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะดานในภารกิจนั้น ดังนั้น จึงกําหนดโครงสรางและกําหนด
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีเพ่ือสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

/ปญหา... 
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  ปญหาในการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ๓ ป       
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2564 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามอํานาจหนาท่ี เชน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และจากการถายโอนภารกิจจากสวน
ราชการตาง ๆ เพ่ือใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โครงสรางสวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลตองมีการปรับโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลใหมใหมีบุคลากรท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารและมีงบประมาณเพียงพอตอการกําหนดโครงสรางและปริมาณงาน จึง
เปนปญหาดานภาระคาใชจายซ่ึงกําหนดไวใหไมเกินรอยละ ๔๐ ของเงินรายได ไมรวมเงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

  แนวทางการแกไขปญหาการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน                 
สวนตําบล ๓ ป พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2564  ดังนี้ 

๑. พิจารณาเพ่ิมเติมอัตราตําแหนง พรอมท้ังพิจารณาปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร โดยคํานึงความจําเปนภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี ภารกิจถายโอนและปริมาณงานท่ีมีอยูโดยการวิเคราะหคางานใหสอดคลองกับการกําหนดกรอบอัตรา 

๒. ขอความเห็นชอบ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ๓ ป 
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2564 จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครนายก (ก.อบต.นย.) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 

8.1 โครงสราง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดโครงสรางการแบง
สวนราชการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี ภายใตระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไวใน ระราชบัญญัติวาดวย 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2550 จึงไดกําหนดโครงสรางสวนราชการดังนี้  

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน  
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสงเสริมการเกษตร 
1.5 งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

1. สํานักปลัด อบต. 
1.1 งานการเจาหนาท่ี 

1.2 งานบริหารงาน 

1.3  งานนโยบายและแผน 

1.4 งานนิติการ 

1.5 งานสงเสริมการเกษตร 

1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัสดุและทรัพยสิน 
     2.3 งานพัฒนารายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/โครงสราง... 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
3. กองชาง 

      3.1 งานกอสราง 
      3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      3.3 งานผังเมือง 

3.4  งานประปา 
 
 
 

4. ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานสงเสริมการศึกษาศาสนา  

และวัฒนธรรม     
 
 

        5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5.2 งานสังคมสงเคราะห 
5.3  สงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
6.1   งานสงเสริมสุขภาพและ     

สาธารณสุข 
 

3.  กองชาง 
3.1  งานกอสรางและซอมบํารุง 

     3.2  งานสํารวจและออกแบบ 
     3.3  งานผังเมือง 

3.4  งานสาธารณูปโภค 

 
 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
4.1 งานบริหารการศึกษา 

 

     
 
 
5. กองสวัสดิการสังคม 

5.1 งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
      5.2 งานสังคมสงเคราะห 

5.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

    6.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    6.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
ใหองคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการ                 

ในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด          
เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  ในสวนราชการใด  ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผล          
การวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

/10. แผน... 
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๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  
                     

โครงสรางสวนราชการ อบต.ดงละคร 
 

              
                

 
 
 
        

         
         
               
               
               
               
               
               
               
               
                

- งานการเจาหนาที ่
- งานบริหารงาน 

- งานนโยบายและแผน 

- งานนิติการ 

- งานสงเสริมการเกษตร 

- งานปองกันและบรรเทา 

สาธารภยั 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานพัฒนารายได 

 

- งานกอสรางและซอมบํารุง 
- งานสํารวจและออกแบบ 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

สํานักปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป 

ระดับ ตน) 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 

ระดับ ตน) 
 

กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง 

ระดับ ตน) 
 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ฯ 

ระดับ ตน) 
 
 

รองปลัด อบต.ดงละคร 

นักบริหารงานทองถ่ิน 

ระดับ ตน (1) 

- งานบริหารการศึกษา 
 

ปลัด อบต.ดงละคร 

นักบริหารงานทองถ่ิน 

ระดับ ตน 

- งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

กองสวัสดิการสังคม 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับ ตน) 

 

- งานบริหารงานสาธารณสุข 

หนวยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
 (ปก./ชก.) (1) 

กองสาธารณสขุแลสิ่งแวดลอม 

 ผูอํานวยกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ระดับ ตน) 
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โครงสรางสํานักปลัด อบต.ดงละคร 
 

  
 
 
 
 
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                                    
 

   - คนงานท่ัวไป (1)                       - คนงานท่ัวไป (1)                           
         

 
 
                        

 

 

ระดับ อํานวยการทองถ่ิน
ระดับ ตน 

วิชาการ
ปฏิบัติการ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

จํานวน 1 4 3 6 

-  พนักงานขับรถยนต 
   (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
-  คนงานท่ัวไป (3) 
 

- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน     
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (๑) 

  
 
 
 
 
 
    
                                           
 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี 
 

- 

งานบริหารงาน 
 

          นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ  

(1) 
 
 

งานนโยบายและแผนงาน 
 

นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

 (1)  
 

งานสงเสริมการเกษตร 
 

- 

งานนิติการ 
 

นิติกรชํานาญการ 
(1) 

 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

(1) 
 

- ผูชวยนักวิชาการเกษตร    
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (๑)  

  
 
 
 
 
 
    
                                           
 
 
 
 

เจาพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน (1) 

 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

นักปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ปฏิบัติการ  
(1) 
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โครงสรางกองคลัง อบต.ดงละคร 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
 

                                                                        
                     
           
           
 
    
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดับ ตน 
วิชาการ 

ชํานาญการ 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ 
ท่ัวไป 

ชํานาญงาน 

ท่ัวไป 

ปฏิบัติงาน 

ลูกจาง 

ประจํา 
พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

จํานวน 1 (วาง) 1 2 1 1 1 3 1 (เพ่ิม 1) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลังระดับ ตน ) 

(วาง) 

งานการเงินและบัญช ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ชํานาญการ (1) 
 

 

 

  

งานพัสดุและทรัพยสิน 
นักวิชาการพัสดุ  
(ปฏิบัติการ) (1) 

งานพัฒนารายได 
- 

   - ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 

     (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                                        

 
 
     

                                             

 

   - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
     (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                                        
 
 
  

  
   

                                        
 

- คนงานท่ัวไป (1) (เพ่ิม 1) 
 

 
 
    

 
 

 

เจาพนักงานพัสดุ 
ชํานาญงาน (1) 

 

   - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

     (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

 
 
     

 

 

เจาพนักงานจัดเกบ็รายได 
ลูกจางประจาํ (1) 

 

เจาพนักงานจัดเกบ็รายได 
(ปฏิบัติงาน) (1) 
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โครงสรางกองชาง อบต.ดงละคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดับ ตน 
วิชาการ 
ปก/ชก 

ท่ัวไป 
ปง/ชง 

พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

จํานวน 1 (วาง) 1 (วาง) 2 (วาง) 3 (เพ่ิม 1) 5 
 

 

    - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
      (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
    - คนงานท่ัวไป (2) 

   - ผูชวยนายชางโยธา  

    (พนักงานจางตามภารกิจ) (2)   
  - คนงานท่ัวไป (1) 
 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชางระดับ ตน) 

(วาง) 
 

 
 

   
 

 

งานกอสรางและซอมบํารุง 
วิศวกรโยธา  
ปก/ชก (วาง) 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

  

  

งานสํารวจและออกแบบ 

นายชางโยธา   
ปง/ชง (วาง) 

 
 

 

   
  
 

 

งานผังเมือง 

- 

- คนงานท่ัวไป (1) 
 
 

งานสาธารณูปโภค 

เจาพนักงานประปา 

(ปง/ชง) (วาง) 
 

  - คนงานท่ัวไป (1) 
 
 

  -- ผูชวยเจาพนักงานประปา  
     (พนักงานจางตามภารกิจ)  (เพ่ิม1) 

 



- 63 - 

โครงสรางสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
       
 
                                      
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน 

ระดับ ตน 
วิชาการ 

(ปฏิบัติการ) 
หัวหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
คร ูคศ.2 คร ูคศ.1 

พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

จํานวน 1 (วาง) 1 2 (วาง) 1 1 3 4 

งานบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
(ปฏิบัติการ) (1) 

 
 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ฯ ระดับ ตน) 

(วาง) 
 

 - ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
 - คนงานท่ัวไป (2) 
 
  

   - ผูชวยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                                        
    
   
 
                                             
    
   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงละคร 
(ศูนยวัดหนองทองทราย) 

- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (วาง)        
- คร ูคศ.2 (1)           
         

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงละคร 
(ศูนยวัดสันติวัฒนาราม) 

- หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (วาง)        
- ครู คศ.1 (๑)    

   - ผูดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                         
   - คนงานท่ัวไป (2)        
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โครงสรางกองสวัสดิการสังคม อบต.ดงละคร 
        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   - -    
 
                     
             
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดับ ตน 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ 

พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

จํานวน 1 1 (3) (1) 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ ตน) 

(1) 
 
 

 
   

 

งานสงเสริมสวัสดิการสังคม 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 

 
 

 
    
 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- 

 
 

งานสังคมสงเคราะห 
- 

 
 

   - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจางตามภารกิจ) (2)                                        
 
 
                                             
 

   - ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน (พนักงานจางตามภารกิจ) (1)                                        
 
 
 
                                             
 

   - คนงานท่ัวไป (1)                                        
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.ดงละคร 
 

        
                     
                     
                          
                     
                     
                     
                     
                     
  
        - ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 2 
        - คนงานท่ัวไป (2)  
        - คนงานท่ัวไป (2) วาง 

    
     
 
                        

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดับ ตน 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ 

พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

พนักงานจาง 

ท่ัวไป 

จํานวน 1 (วาง) 1  2 2 2 (วาง) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม(ระดับ ตน)  

(วาง) 
 
 

 
   

 

งานบริหารงานสาธารณสุข 
นักวิชาการสาธารณสุข 

(ปฏิบัติการ) (1) 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล    
ดงละคร 

 ใหองคการบริหารสวนตําบลดงละคร กําหนดแนวทางพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจาง หรือพนักงานจางทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายท่ีกําหนด         
โดยมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรู ท่ัวไป                               
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และ
ดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ    
การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

 

1. เปนองคกร ท่ี เปดกวางและเชื่อมโยงกันตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน                           
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถ
เขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม       
ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืนๆเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐ
ดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางภูมิภาคและสวนทองถ่ิน
ดวยกันเอง 

 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนาโดยตั้งคําถามกับตนเอง
เสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน         
โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิตัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ     
ความตองการของประชาชน พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพ่ือให
บริการตางๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประขาขนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกันไมวาจะติดตอมาดวย
ตนเอง อินเตอรเน็ต เว็บไซด โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

 

3. องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะห
ความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโต   
กับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนอง     
กับสถานการณตางๆไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปน
สํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม   
กับบทบาทของตน 
. 

ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 
 
 

/13. ประกาศ... 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง 
 

 ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงละคร มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก            
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน      

ทับซอน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้หากผาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 
.......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                -สําเนา- 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 

เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
--------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคทาย ประกอบกับมาตร 13 (4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และคณะกรรมการพนักงานกลางพนักงานสวนตําบล              
มีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
เพ่ือยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
องคการบริหารสวนตําบลดงละคร จึงออกประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของตําบลดงละคร มีหนาท่ีดําเนินการ        
ใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก และใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                      พ.ศ.   
 
    

          
เกียรติศักดิ์   ชูเกียรติศิริ 

            (นายเกียรติศักดิ์   ชูเกียรติศิริ) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลดงละคร 
 

 


