
 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า 
“Let the manager manages”  
  การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน
บุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนก าลังคนเป็น
เทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่ องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้
เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมี
อยู่สองประการ ได้แก่  
  (1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้
ได้ตลอดเวลา  
  (2) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดก าลังคน หรือ การสูญเสียก าลังคนในองค์กร 
เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสาย
อาชีพ จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค าว่าวัฏ
จักรสายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด 
ส าหรับการวางแผนก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 
  2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดก าลังคนใน
แต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 
  2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝ่ายจะ
ท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมา
ในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะ
ขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน 
  2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนในสายงานที่มี
ความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็น
อย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน 
  2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดย
เฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้
ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพ่ิมขึ้น 
  2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็นอันดับ
แรก และฝ่ายไหนที่ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการขาด
แคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 
 
 



 

 
  ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคนใน
องค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง 
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้  
  1. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน 
การก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผนคัดเลือก และ
การเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
  2. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 
  3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ 
ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่
โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพ
อุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วย
เครื่องจักร 
  4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภท
ของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
  4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ 
  4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้กับ
เกณฑ์ท่ีองค์การตั้งไว้ 
  4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
ในแต่ละอาชีพและในละระดับ 
  4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลท า
ให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 
  4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพ่ือการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 
  4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 

  จากประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด 



 

ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ ของงาน ปริมาณ ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
ก าหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล ,
อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓  ขึ้น 
 
       ความจ าเป็นในการท าแผนอัตราก าลัง 
 

  1.  การวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่ง 
ต้องด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี 
  2.  ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและแผน
งบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้อง
กับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผน
ก าลังคน) 
  3.  การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือป้องกัน
ปัญหาหน้าที่ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน 
  4.  เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม  ๆ กัน ทั้ง
หน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่ง 
 
๒.วัตถุประสงค ์
 

  1. การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาท
หน้าที่อย่างไร 
  2.  การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 



 

  3.  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้ง
จ านวน ระดับและสายงาน เพ่ือดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่
ตรงกับต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนดบ้างไหม 
  4.  การก าหนดกรอบอัตราก าลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมีโครงการ
หรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ 
  5.  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่
มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 
  6.  การจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่า
ต าแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบการก าหนดต า
แห่ง และเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 
  7.  สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะ
แก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 
  8.  สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งโดย
พิจารณาผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                -  ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 
                -  ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 % 
                -  ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/พัฒนาการทางด้านวิชาการ 
                -  ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                -  ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                -  มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งที่ก าหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                -  มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
                -  การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง 
  9.  การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผนอัตราก าลัง ซ่ึง
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
                -  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร 
                -  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานวิชาการ 
                -  ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 
 

  10.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  11. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  12. เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  13. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลวง 



 

  14. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลด
ภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างด ี
  15. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวนที่
เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง
จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์
จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 

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

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพ่ิมข้ึนใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อ านาจ
แก่ส่วนราชการนั้นเพ่ิมขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมี
อะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การ
เพ่ิมโครงการหรือมีการเพ่ิมหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจะก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบ
ก าลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถ
ท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีท่ีจะมีจ านวนเท่าใด เพื่อที่จะค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวน
คนเทา่ใดต่อภาระงานนั้น และอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีค านวณไว้หรือไม่ 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบก่อนว่า 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 
 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงดังนี้ 

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

หรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 



 

5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ
การท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  

6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร 

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

หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน  ก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
 2. เป็นงานที่เก่ียวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
  2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การ
จัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุข 
  2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าท่ีควรจะเป็น การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้  โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 
 3. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดหนองคายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 4. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 5. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ท่ีต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
 6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย 
 8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 



 

๔. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลหนองหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอเมืองหนองคายไปทางถนน อ าเภอโพนพิสัยห่าง
จากท่ีว่าการอ าเภอเมือง 69 กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอ าเภอเฝ้า
ไร่ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆ
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเฝ้าไร่  อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลจุมพล  อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 

 ทิศใต ้  ติดต่อต าบลบ้านผือ   อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน ลักษณะ
หมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่มๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

          1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติทีประชาชนใช้ท าการเกษตร ได้แก่ หนองฮี  

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลหนองหลวงประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน   

 

 



 

          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 20 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งใน
ครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 20 หมู่บ้าน รวมเป็น 40 คน 

3.ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน 14,908 คน แยกเป็นชาย 7,512 คน หญิง7,424 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  
245.74  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองหลวง 281 277 558 166 

2 แบง 317 291 608 162 

3 กุดแคน 318 459 840 245 

4 โนนสมบูรณ์ 372 409 781 199 

5 หนองจอก 463 431 894 254 

6 หนองบัวเงิน 417 424 841 255 

7 โนนมันปลา 491 530 1,021 300 

8 โนนห้วยทราย 436 408 844 222 

9 เลิศไมตรี 302 311 613 182 

10 วังไฮ 301 287 588 175 

11 โนนมีชัย 315 329 644 196 

12 ศรีวิไล 540 526 1,066 274 

13 ใหม่วังไฮ 256 257 513 130 

14 หนองสวรรค์ 612 580 1,192 278 



 

15 รุ่งอรุณ 294 297 591 147 

16 สุขส าราญ 373 363 736 166 

17 หนองหลวงใหม่ 354 319 673 171 

18 หนองบัวเงินเหนือ 420 355 775 203 

19 หนองหลวงเก่า 314 263 577 141 

20 แบงใหม่ 277 276 553 170 

 รวม 7,512 7,424 14,908 4,036 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

4.สภาพทางสังคม 

          4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      5    แห่ง ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 
2.โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
3.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 
4.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 
5.โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านแบง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 
  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4  แห่ง ได้แก่ 

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จ านวนนักเรียนประมาณ       70   คน 

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10   จ านวนนักเรียนประมาณ       80   คน 

          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 จ านวนนักเรียนประมาณ       61   คน 

          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  จ านวนนักเรียนประมาณ   65   คน 

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ต าบลหนองหลวง)  1  แห่ง 



 

 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง   จ านวน  2  แห่ง 

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังไฮ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  

มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน 

อาสาสมัครดูผู้สูงอายุที่บ้าน จ านวน 43 คน 

 4.3 อาชญากรรม 

 4.3 ยาเสพติด 

 ปัญหายาเสพติด ไม่มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  ได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ และประชาชนทั่วไป 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง  

มีถนนลาดยาง 3 สาย  ยาว 17 กิโลเมตร 

มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน  15  สาย  ยาว  74  กิโลเมตร 

 5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  4,036   ครัวเรือน    

          5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 

          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 



 

ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์โพนพิสัย ตั้งอยู่ ต าบลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ห่างจากต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

          6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่มัน
ส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยาพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

          6.2 การปศุสัตว์ 

ต าบลหนองหลวง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และการเลี้ ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

          6.3 การท่องเที่ยว 

มีสวนสาธารณะต าบลหนองหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน 

          6.4 อุตสาหกรรม 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

   1. ร้านเกมส์ – อินเตอร์เน็ต  จ านวน  11 แห่ง 

  2. โรงแรม/รีสอร์ท             จ านวน  1       แห่ง 

  3. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน  1        แห่ง 

  4. ปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน  7        แห่ง 

5. ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ   จ านวน  1        แห่ง 

  6. แปรสภาพถุงพลาสติก   จ านวน  3 แห่ง 

7. โรงส ี    จ านวน  5 แห่ง 

  8. ร้านขายของช า   จ านวน  61 แห่ง 

  9.  หน่วยป่าไม้    จ านวน  1 แห่ง 

  10.  ร้านเหล็กดัด   จ านวน  2 แห่ง 

  11. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จ านวน  2 แห่ง 

  12. อู่ซ่อมรถยนต์   จ านวน  2 แห่ง 

13. ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จ านวน  1 แห่ง 



 

  14. ร้านรับซื้อของเก่า   จ านวน  1 แห่ง 

  15. ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด  จ านวน  39      แห่ง 

  16. ร้านท าเบาะ    จ านวน  1      แห่ง 

  17. ร้านขายปุ๋ย    จ านวน  1      แห่ง 

  18. ร้านผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม  จ านวน  3      แห่ง 

  19. ร้านเช่าเครื่องเสียง   จ านวน  1      แห่ง 

  20. ร้านจ าหน่ายพันธ์ยางพารา  จ านวน  1      แห่ง 

  21. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   จ านวน  2      แห่ง 

  22. ร้านตัดผม    จ านวน  1      แห่ง 

  23. ร้านเสริมสวย   จ านวน  4      แห่ง 

  24. ร้านมินิมาร์ท   จ านวน  1      แห่ง 

  25. ร้านขายอาหาร   จ านวน  4      แห่ง 

  26. ตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็ง  จ านวน  1      แห่ง 

  27. ตลาดนัดโค – กระบือ  จ านวน  1      แห่ง 

(ส ำรวจข้อมูลจำกกำรเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 

          6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่ที่ 13    1 กลุ่ม 

- กลุ่มอาชีพต าบลหนองหลวง   20 กลุ่ม 

  6.6 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว       ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้า 

 

 

 

7.เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 



 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 20 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองหลวง 281 277 558 166 

2 แบง 317 291 608 162 

3 กุดแคน 318 459 840 245 

4 โนนสมบรูณ ์ 372 409 781 199 

5 หนองจอก 463 431 894 254 

6 หนองบัวเงิน 417 424 841 255 

7 โนนมันปลา 491 530 1,021 300 

8 โนนห้วยทราย 436 408 844 222 

9 เลิศไมตร ี 302 311 613 182 

10 วังไฮ 301 287 588 175 

11 โนนมีชัย 315 329 644 196 

12 ศรีวิไล 540 526 1,066 274 

13 ใหม่วังไฮ 256 257 513 130 

14 หนองสวรรค ์ 612 580 1,192 278 

15 รุ่งอรุณ 294 297 591 147 

16 สุขส าราญ 373 363 736 166 

17 หนองหลวงใหม่ 354 319 673 171 

18 หนองบัวเงินเหนือ 420 355 775 203 

19 หนองหลวงเก่า 314 263 577 141 

20 แบงใหม ่ 277 276 553 170 

 รวม 7,512 7,424 14,908 4,036 

 

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 



 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  มัน
ส าปะหลัง  ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 

          แหล่งน้ าธรรมชาติล าห้วยสาขาต่างๆ เช่น หนองฮี           

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          8.1 การนับถือศาสนา 

           ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   7   แห่ง  ส านักสงฆ์ จ านวน 13 แห่ง  

รำยช่ือวัดในต ำบลหนองหลวง 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง   วัดป่าหนองหลวง 

หมู่ที่ 2 บ้านแบง   วัดจันทรังษี 

หมู่ที่ 3 บ้านกุดแคน   วัดกุดแคน 

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์   วัดบ้านโนนสมบูรณ์ 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก   วัดค าดีศรีบูชากุล 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน   วัดศรีมงคล 

หมู่ที่ 7 บ้านโนนมันปลา   วัดอุดมเจริญสุข 

หมู่ที่ 8 บ้านโนนห้วยทราย  วัดสระปทุมวัน 

หมู่ที่ 9 บ้านเลิศไมตรี   วัดโพธิ์ศรี 

บ้านเลิศไมตรี   วัดไตรรัตน์ 

บ้านเลิศไมตรี   วัดป่าโพธิ์ทองสามัคคีธรรม 

 

หมู่ที่ 11 บ้านโนนมีชัย   วัดพุทธวงศ์วราราม 

บ้านโนนมีชัย   วัดกาเขียว 



 

หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิไล   วัดป่าธรรมวราราม 

หมู่ที่ 13 บ้านใหม่วังไฮ   วัดป่าใหม่วังไฮ  

หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์   วัดพรมวราราม 

หมู่ที่ 16 บ้านสุขส าราญ   วัดป่าสุขส าราญ 

หมู่ที่ 17 บ้านหนองหลวงใหม่  วัดป่าสมหมายวราราม 

หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวเงินเหนือ  วัดป่าบ่อน้ าใสวนาราม 

       หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า  วัดสมศรีสะอาดวราราม 

   1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ขาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
- ขาดถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร 
- ขาดถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
- ขาดระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
- ขาดท่อระบายน้ าและร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
- ขาดไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร 
- ขาดโทรศัพท์สาธารณะ 

 

2.ด้านเศรษฐกิจ 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการส่งเสริมอาชีพ 
- ขาดการฝึกอบรมและเพ่ิมทักษะอาชีพ 
- ขาดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ 
- ขาดตลาดศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าต่างๆ 

  3.ด้านสังคม 
   - ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันยาเสพติด 

 

4.ด้านการเมืองการบริหาร 
   - ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
   - ขาดการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ขาดสถานที่ท้ิงขยะมูลฝอย 
   - ขาดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
   - ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

 
6.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   - ขาดการส่งเสริมอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 



 

   - ขาดการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
7.ด้านการบริหารจัดการ 

   - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(๒)  พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย 

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

(๑)การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 

ครอบคลุมและทั่วถึง 

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม

หลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ

ทรัพยากร ภายในชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 

  (๒) การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ

สร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน  

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม 

 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

 (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  



 

(๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 

(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

 (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล  

(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ือให้ การจดัสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ

ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 



 

 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  

๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  

(๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม

ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

(๖) พัฒนาระบบน้ าประปา  

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

(๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  

(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย  

๙ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

 (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ

พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า  พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

 (๒) การพัฒนาเมือง 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า

และบริการของไทย 

 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความ

สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน

ภูมิภาค 

 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

 (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน 

 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

(๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 



 

(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่อง

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  

(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
       “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริหาร
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่าอยู่และประตู
สู่อาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิต และการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักลงทุนเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎหมายในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว
ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ 

          1.4 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองคาย 

 วิสัยทัศน์ 

  “เป็นท้องถิ่นท่ีมีชุมชนเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดหนองคำย (พ.ศ. 2560 -2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความม่ันคง
ในชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2.1 วิสัยทัศน์ 

     “ต าบลหนองหลวงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี  
สืบสารประเพณีท้องถิ่น” 
         

  2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 



 

4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 

(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมการกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔)    การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(24) การผังเมือง 
(25) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(26) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(27) การควบคุมอาคาร 
(28) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

(29) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(30) กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ซึ่งกิจการดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) จัดให้มีการคมนาคมที่สะดวก สบาย 
(2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(3) จัดให้มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
(4) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(5) จัดให้มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
(6) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(7) จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(2) ส่งเสริมอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(3) ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงเรียน มหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเอง 
(2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(4) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 



 

(3) การจ ากัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
(4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมให้เยาวชนอบรมศีลธรรม จริยธรรม 
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานประเพณีต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้าน 
(4) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาแก่ชุมชน 
(5) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) การจัดการประชุม อบต.สัญจร 
(3) การจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมต าบล 
(4) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน 
(5) การฝึกอบรม อปพร. 

 

   กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำตำมหลัก SWOT ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลวง 
แบบองค์รวม มีดังนี้ 

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

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     



 

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง (ระดับตัวบุคลากร) 
 

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

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

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

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

 

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า

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



 

ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

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

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไป
ได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้

ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เป็นภารกิจหลักตามมาตรา 

มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10)) 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 



 

6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 

 

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

(มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 
 

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จ าเป็น

และสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)) 
5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 

17 (16)) 
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 



 

๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
หนองคาย (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๕ ส่วน
ราชการภายใน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม 
ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จ านวน ทั้งสิ้น ๗๕ อัตรา แต่เนื่องจากที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ
ส านักงานปลัดและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่ง
ขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการส านักงานปลัด
และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

       ๑  โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจ 
ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนด
เป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลวง พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการ
ต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 

โครงสรา้งตามแผนอัตรากา้ลังปัจจุบัน โครงสรา้งตามแผนอัตรากา้ลังใหม่ หมายเหต ุ



 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ๑.๑  งานบรหิารงานทั่วไป 
   ๑.๒  งานกิจการสภา อบต. 
   ๑.๓  งานนโยบายและแผน 
   ๑.๔  งานกฎหมายและคด ี
   ๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  ๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

๑. ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑  งานบรหิารงานทั่วไป 
   ๑.๒  งานกิจการสภา อบต. 
   ๑.๓  งานนโยบายและแผน 
   ๑.๔  งานกฎหมายและคด ี
   ๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  ๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 

 

๒. กองคลัง 
  ๒.๑ ฝ่ายการเงิน 
  ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  ๒.๔  งานบัญชี  

๒. กองคลัง 
  ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
  ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  ๒.๔  งานบัญช ี

 

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานบริหารงานทัว่ไป 
   ๓.๒  งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
   ๓.๔  งานผังเมือง 
   ๓.๕  งานก่อสร้าง 

๓. กองช่าง 
  ๓.๑ งานบรหิารงานทั่วไป 
   ๓.๒  งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
   ๓.๔  งานผังเมือง 
   ๓.๕  งานก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งตามแผนอัตรากา้ลังปัจจุบัน โครงสรา้งตามแผนอัตรากา้ลังใหม่ 

 
 

หมายเหต ุ

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๔.๑  งานบรหิารงานทั่วไป 
   ๔.๒  งานบรหิารการศึกษา 
   ๔.๓  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
   ๔.๔  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๔.๑  งานบรหิารงานทั่วไป 
   ๔.๒  งานบรหิารการศึกษา 
   ๔.๓  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
   ๔.๔  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 



 

๕. กองสวสัดิการสังคม 
   ๕.๑ ฝ่ายสวสัดิการสงัคม 
  ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๕.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 

๕. กองสวสัดิการสังคม 
  ๕.๑ ฝา่ยสวัสดิการสังคม 
  ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๕.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 
 

 

 

๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง   ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เพ่ือให้ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๓  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวดัหนองคาย   
 

   

ส่วนราชการ ระดับ

ต ำแหนง่ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม  (+)  /ลด (-)  

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปลัด อบต. (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ) กลำง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดอบต. (นักบริหำรงำนท้องถิ่น) ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักปลดั (๐๑)          

หัวหน้ำส ำนักปลัด (นกับรหิำรงำนทั่วไป ) ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 



 

นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน    ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นิติกร ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - -  ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยำกรบุคคล ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ -  - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

ลูกจ้างประจ า          

นักจัดกำรงำนท่ัวไป - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนสูบน  ำ (ถ่ำยโอน) - ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ถ่ำยโอน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ -         

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่วเิครำะห์นโยบำยฯ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่บันทึกข้อมูล - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนขับรถยนต์ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงำนประจ ำรถน  ำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักกำรภำรโรง - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงำนขับรถยนต์ - ๑ ๑ ๑ ๑  - - -  

 

 

   

ส่วนราชการ ระดับ

ต ำแหนง่ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม  (+)  /ลด (-)  

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

พนักงานจ้างทั่วไป          

คนงำนท่ัวไป                  - ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

คนงำนประจ ำรถขยะ - ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  

พนักงำนขับรถยนต์  - ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

ยำม - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม   ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘   - -  

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ส่วนราชการ 

 
ระดับ

ต ำแหนง่ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม  (+)  /ลด (-)  

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง (๐๔)          

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง) ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวชิำกำรคลัง   ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวชิำกำรเงินและบัญช ี  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑      - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ 

    - 
- - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินฯ(นกับรหิำรงำนกำรคลัง) ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ          

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่พัสด ุ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่จัดเก็บรำยได ้ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร -     ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป          

คนงำนท่ัวไป                  - ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

          

รวม  ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓  - -  

กองช่าง (๐๕)          

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบรหิำรงำนช่ำง ) ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นำยช่ำงโยธำ      ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - 
- - 

ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ -         

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนำยชำ่งโยธำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วำ่งเดิม 

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่ประปำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร -  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม - ๘ ๘ ๘ ๘ - - -  



 

 

   

ส่วนราชการ 

 

ระดับ

ต ำแหนง่ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม  (+)  /ลด (-)  

หมาย

เหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(๐๘) 

            

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำง

กรม

ด ำเนินกำร 
นักวชิำกำรศึกษำ   ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำง

กรม

ด ำเนินกำร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง          

ครู   คศ.๑ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ          

ผู้ดูแลเด็ก - ๒ ๒ ๒ ๒ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา          

คร ู คศ.๑ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ          

ผู้ดูแลเด็ก  - ๑ ๑ ๑ ๑ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

ผู้ดูแลเด็ก - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเงิน          

คร ู คศ.๑ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ          

ผู้ดูแลเด็ก - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ ์          

คร ู คศ.๑ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

ครูผู้ดูแลเด็ก - ๑ ๑ ๑ ๑ - - - รับเงิน

อุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ          



 

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่บันทึกข้อมูล - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนักวิชำกำรศกึษำ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม  ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙  - -  

 

 

   

ส่วนราชการ 

 

ระดับ

ต ำแหนง่ 

กรอบ

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม  (+)  /ลด (-)  

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองสวสัดิการสังคม (๑๑)            

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรสวัสดกิำรสังคม

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ) 

  

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม  

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักสังคมสงเครำะห์  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่ำง 

อยู่ระหว่ำงกรม

ด ำเนินกำร 
นักพัฒนำชุมชน   ช ำนำญกำร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน   ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ          

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม  ๗ ๗ ๗ ๗ - - -  

 

รวมทั้งสิ้น  ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล ทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้
มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีและส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

๑.เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้ภาคส่วนอ่ืนๆเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการ
จัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอ
ว่า  ประชาชนได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการ
ต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลลอด
เวลาตามความต้องการของตนเองและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง 
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรืออาจหลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 

 
 



 

 
13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

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

ซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 

********************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนอัตราก าลัง  3  ปี 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
อ าเภอไร่   จังหวัดหนองคาย 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
เรื่อง     แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ – 256๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑ )  

รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๑ 

************************** 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๓  ที่ ๕๗๔ / 25๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม  25๖๐   เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ตามข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบ จึงอาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 และ ข้อ 37 
ประกอบกับมติที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย ครั้งที่      / 25๖๑ คราว
ประชุมเมื่อวันที่       กุมภาพันธ์  255๖๑  จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ (ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ครั้งที่ ๑ เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งในการบริหารบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ต่อไป 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน               พ.ศ. 25๖๑ 

                         

 

         

        (นางสมัย  ชนาราษฎร์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

 

 

 

 



 

 

-ร่าง- 
 

 
 
 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  

อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 
 

เสนอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 

จังหวัดหนองคาย 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 
 



 

ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
อ าเภอไร่   จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร  ๑ – ๖ 
( ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเดก็  พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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