
นโยบายและกลยุทธ   
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
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องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   

อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



คํานํา 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจสงเสริมทองถิ่นใหมีความเขมแข็งใน      

ทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจท่ีมีความหลากหลาย

และ ครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โอยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนอีกดานหนึ่งท่ีจะขาด

การพัฒนา ไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสําเร็จ และถือ

เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จละลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่

วางไว   เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนหนองคายขึ้น โดยไดดําเนินการ

ตามกรอบ มาตรฐานความสําเร็จ ๕ ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

๑. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  

๔. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ กับวิสัยทัศน 

พันธกิจ     

ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่

สามารถ ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ จึงได ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการบริหารทรัพยากร บุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล    

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการจัดทํา 

เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูง

ในการ สงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลอยางย่ังยืน    

 

 

 

คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM)          

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 

 



สารบัญ 
หนา  

นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  

สวนที่ ๑  บททั่วไป   

  ๑.๑ วิสัยทัศน                 ๑ 

 ๑.๒ พันธกิจ                 ๑ 

 ๑.๓ เปาหมายหลัก         ๑ 

สวนที่ ๒ สถานภาพและสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 ๒.๑ ขอมูลทั่วไป              ๒ 

 ๒.๒ โครงสรางองคกรและการบริหารงาน           ๑๕ 

 ๒.๓ วิเคราะหสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ๒๒ 

 ๒.๔ สภาพแวดลอมภายในองคกร (SWOT)         ๒๓ 

๒.๕ สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม)         ๒๔ 

 ๒.๖ การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด         ๒๕ 

สวนที่ ๓  นโยบายและกลยุทธดานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓.๑ นโยบายดานการบริหาร           ๒๗ 

๓.๒ นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง        ๒๘ 

๓.๓ นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู    ๒๘ 

๓.๔ นโยบายดานภาระงาน             ๓๑ 

๓.๕ นโยบายดานระบบสารสนเทศ         ๓๒ 

๓.๖ นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร       ๓๒ 

๓.๗ นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล       ๓๒ 

๓.๘ นโยบายดานการเงนิและงบประมาณ        ๓๒ 

๓.๙ นโยบายดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม       ๓๓ 

๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   ๓๓ 
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นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๖) 

สวนที่ ๑ บททั่วไป 

นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อใหการดําเนินงาน
ของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว   

 
 ๑.๑ วิสัยทัศน พันธกิจและ จุดมุงหมาย 

  วิสัยทัศน “โครงสรางพื้นฐานดีมีมาตรฐานพัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน         

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   สงเสริมกลุมอาชีพและเพิ่มพูนรายไดประชาชน” 

 

 พันธกิจ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง  

๒. บรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบริการประชาชน 

๓. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาโรงเรยีนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตามอํานาจหนาที่ ให

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทองถิ่น ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายแกประชาชนพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

๕. สรางและสงเสริมองคความรูดานการเกษตร สงเสริมการวางแผนการผลิตสินคาดานการเกษตร 

และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางดานการเกษตร 

๖. สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็งใหความรูเก่ียวกับอาชีพแกประชาชนใหสามามารถประกอบอาชีพ

สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครวัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรใหพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสรางศักยภาพสาธารณสุขภายในตําบลเพื่อแกไขปญหา

สุขอนามัยภายในตาํบล   

๙. เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 เปาหมายหลัก 

“เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพันธุขาวที่ดีมีมาตรฐาน พืชผักผลไมและปศุสัตว เพื่อเปนสินคา

เศรษฐกิจภายในตําบล อําเภอ จังหวัด นาํสูตางจังหวัดและตางประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔” 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถ่ิน  

แผนทีตําบลหนองคาย แผนทีตําบลหนองคาย   
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1.  ขอมูลทางกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา อยูหางจากอําเภอประทายประมาณ  12  กิโลเมตร 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีขนาดพื้นที่ประมาณ  35.59 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
22,245  ไร   ความหนาแนนเฉลี่ย 122 คน/ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม  20.22  ตาราง
กิโลเมตร  พื้นที่ท่ีไมใชเกษตรกรรม  15.36  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเมืองโดน   อําเภอประทาย 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลตลาดไทร   อําเภอประทาย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอบานใหมไชยพจน  จังหวัดบุรรัีมย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองพลวง   อําเภอประทาย 
 

1.2    เนื้อที่      
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ทั้งหมด  

14  หมูบาน  มีพื้นที่ประมาณ  35.59  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,245  ไร  แยกเปนรายหมูบาน

ดังน้ี 

หมูที ่ บาน เน้ือที่ อันดับ 

1 
บานสําโรง 

2,661 3 

2 บานทุงมน 3,691 1 

3 บานตาํแย 1,275 7 

4 บานหนองแวง 1,034 11 

5 บานดอนตะหนิน 1,175 8 

6 บานโคกเพ็ด 1,904 5 

7 บานโคกสวาง 1,905 4 

8 บานหนองไมตาย 1,145 9 

9 บานโคกสะอาด 897 12 

10 บานหนองคาย 1,053 10 



11 บานหนองกวาง 3,269 2 

12 บานโนนกลาง 567 13 

13 บานโนนยูง 278 14 

14 บานดอนหวาย 1,391 6 

รวม 22,245  

 
1.3    ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงเหนือสุดของตําบลและลาดเอียงมาทางทิศใตเปนลูกคลื่นเล็กนอย

พื้นที่จํานวน  22,245  ไร  สวนใหญเปนที่เนินสูงจะใชเปนที่ตั้งของหมูบาน  วัด  โรงเรียน  และท่ีสาธารณะ

ปาอนุรักษ   ที่เลี้ยงสัตว  อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 170 –180 เมตร  มีลําหวยแอกไหลผานทางทิศ

ตะวันออกของหมูบานตาง ๆ  โดยมีตนกําเนินน้ําไหลมาจาก  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  น้ําจะไหลจากทิศ

เหนือ ลงสูทิศใตเชื่อมติดตอกับ  ลําสะแทด  ที่ตําบลตลาดไทรทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ

ประทาย 

1.4   จํานวนหมูบาน   องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีหมูบานในเขตพื้นที่ 14 หมูบาน  ไดแก 
หมูที่  1 บานสาํโรง หมูท่ี  8 บานหนองไมตาย 
หมูที่  2 บานทุงมน หมูท่ี  9 บานโคกสะอาด 
หมูที่  3 บานตาํแย หมูท่ี  10 บานหนองคาย 
หมูที่  4 บานหนองแวง หมูท่ี  11 บานหนองกวาง 
หมูที่  5 บานดอนตะหนิน หมูท่ี  12 บานโนนกลาง 
หมูที่  6 บานโคกเพ็ด หมูท่ี  13 บานโนนยูง 
หมูที่  7 บานโคกสวาง หมูท่ี  14 บานดอนหวาย 
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1.5  จํานวนประชากร 

จํานวนประชากร ป 25๖๓ ( ต.ค. ๒๕๖๓) มีจํานวนประชากรดังนี้ 

หมู 

ที ่

ชื่อบาน ครัวเรือนทั้งหมด 

(ขอมูลทะเบียน

ราษฎร) 

ประชากร (คน) 

(ทะเบียน

ราษฏร) 

ชาย 

(ทะเบียน

ราษฎร) 

หญงิ 

(ทะเบียน

ราษฎร) 

1 บานสาํโรง 106 409 204 205 

2 บานทุงมน 96 448 233 215 

3 บานตาํแย 53 195 102 93 

4 บานหนองแวง 58 206 101 105 

5 บานดอนตะหนิน 136 556 273 283 

6 บานโคกเพ็ด 99 368 176 192 

7 บานโคกสวาง 137 526 274 252 

8 บานหนองไมตาย 77 342 170 172 

9 บานโคกสะอาด 93 373 171 202 

10 บานหนองคาย 71 341 170 171 

11 บานหนองกวาง 141 705 344 361 

12 บานโนนกลาง 64 258 129 129 

13 บานโนนยูง 25 110 54 56 

14 บานดอนหวาย 67 237 114 123 

รวม 1,223 5,074 2,515 2,559 
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2.   สภาพเศรษฐกจิ 

2.1    อาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา  ปลูกพืช  ปลูกหมอนเลี้ยงไหม                       

เลี้ยงสัตว  ประมง  คาขาย  รับจางทั่วไป  และรับราชการ  รายไดเฉลี่ยของประชากรอยูในเกณฑต่ํา 
  

2.2 หนวยธุรกิจในเขต  อบต. (พ.ค. 25๖๓) 
- ธนาคาร จํานวน - แหง 

- โรงแรม จํานวน - แหง 

- ปมน้ํามันและกาซ จํานวน 1 แหง   

- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 แหง 

- โรงส ี จํานวน 26 แหง 

- รานขายของชํา จํานวน 59 แหง 

- รานคาชุมชน/สหกรณ จํานวน   3 แหง 

- โรงขนมจีน จํานวน 2 แหง 

- รานซอมรถ จํานวน 6 ราน 

- รานตัดผม/เสรมิสวย จํานวน 3 ราน 

 

3.   สภาพสังคม 
3.1  การศึกษา 

-   โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   4 แหง 

-   โรงเรียนขยายโอกาส ม.1-3 จํานวน   1 แหง 

-   ที่อานวารสาร จํานวน   12 แหง 

-   ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน   2 แหง   

-   กศน.ตําบล จํานวน   1 แหง   

-   หอกระจายขาว จํานวน 14 แหง   
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ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน (ป 25๖๓) 

รวม  (คน) 
กอนประถม ป.1 – ป.6 ม.1 - 3 

1.  โรงเรียนวัดบานโคกเพ็ด 5 45 - 50 

2.  โรงเรียนบานทุงมนวิทยาคาร 19 64 - 83 

3.  โรงเรียนวัดบานตาํแย 21 96 43 160 

4.  โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี 18 43 - 61 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนกัเรียน (ป 25๖๓) 

1.   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพ็ด 56 

2.   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ร.ร.ไตรราษฎรสามัคคี 36 

 

3.2 สถาบันและองคการทางศาสนา 

-   วัด จํานวน 11 แหง 

-   สํานักสงฆ จํานวน 2 แหง 

-   มัสยิด จํานวน - แหง 

-   ศาลเจา จํานวน - แหง 

-   โบสถครสิต จํานวน 1 แหง 
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3.3 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตาํบล  จํานวน  1  แหง 
- สถานพยาบาลเอกชน                         จํานวน  -  แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน                       จํานวน  -  แหง 
- อัตราการใชสวม  รอยละ  100 
- อาสาสมัครสาธารณสุข                        จาํนวน      คน 
- ศูนยสาธารณสุข (ศส.มช)                     จาํนวน 14 แหง 
 

 3.4 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   
-จากการสาํรวจขอมูลของ อบต.หนองคาย ป 25๖๓ (ต.ค.) ผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพแลว 671 คน  
ผูสูงอายุที่ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ  -  คน 

          3.5 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพกิาร 
-จากการสํารวจขอมูลของ  อบต.หนองคาย ป 25๖๓ (ต.ค.) ขอมูลผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพแลว 203 คน  
ผูพิการที่ยังไมไดรับเบ้ียยังชีพ  -  คน 

      3.6 ขอมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
-จากการสํารวจขอมูลของ อบต.หนองคาย ป 25๖๓ (ต.ค.) ขอมูลผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพแลว 9 คน 

 

3.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-   สถานีตํารวจ จํานวน - แหง 
-   สถานดับเพลิง จํานวน - แหง 

 

4.  การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
- ถนนลาดยาง  2  สาย   
1. (ถนนทางหลวงชนบท .) สายบานบึงกระโตน ถึงบานดอนวัว  ตําบลเมืองโดน  โดยผานตาํบล

หนองคาย  5 หมูบาน  ไดแก  บานโคกสะอาด  หมู 9 , บานโคกเพ็ด  หมู 6 , บานหนองไมตาย  หมู 8 ,  

บานดอนหวาย  หมู 14  และบานสาํโรง  หมู 1 ระยะทาง  16.85  กิโลเมตร 

2.  ถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด ม.6 ถึง บานหนองแวง ม.4  ระยะทาง  600  เมตร 
- ถนนหินคลุก  มี  6  สาย (สายเชื่อมระหวางหมูบาน) 
- ถนน   คสล.  มี   4 สาย  (สายเชื่อมระหวางหมูบาน) 
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4.2 การโทรคมนาคม 

-   ตูโทรศพัทสาธารณะ จํานวน 22 แหง  (ใชการไมได) 
-   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน - แหง 
-   สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ จํานวน - แหง 

 
4.3 การไฟฟา 

- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีไฟฟาใช  14  หมูบาน   
  

4.4 การประปา 
- องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีน้ําประปาใช  14  หมูบาน 

4.5 แหลงน้ําและปริมาณน้ําฝนในรอบป   
ในพื้นที่ตําบลหนองคาย  มีสระเก็บกักน้ํากระจายตามหมูบานตาง ๆ  เปนจํานวนมากแตมีสภาพ

ตื้นเขินเร็วเพราะพื้นที่เปนดินทราย  มีทั้งแหลงน้ําธรรมชาติและสรางขึ้น สระน้ําในไรนาขนาดเล็ก สวนใหญ

สระน้ําในไรนาก็จะใชประโยชนดานการเพาะปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  และเลี้ยงปลา สวนแหลงน้ําธรรมชาติและ

สรางข้ึนภายในหมูบานจะใชประโยชนในการอุปโภค-บริโภค และประปา โดยแหลงน้ําที่สําคัญ  ดังนี้ 

 

ลําดับที ่
ชื่อแหลงน้ํา 

ขนาด 

(ไร) 
หมูที่ตั้งแหลงน้ํา การใชประโยชน 

1 ลําหวยแอก - 7,5,3,4,10,11,12,2 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

2 หนองสระใหญ 25 1 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

3 หนองอีโซ 14 1 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

4 หนองนามอง 16 3 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 

5 หนองแสง 2 4 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

6 หนองไมตาย 10 8 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

7 หนองเหล็ก 8 12 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

8 หนองหวาย 12 14 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

9 หนองตะลุมปุก 2 14 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 



10 หนองสระเหล็ก 3 10 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

11 หนองโพธ์ิ 512 5 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

12 หนองสระบก 6 7 เพื่อการเกษตร, 

13 สระคึกฤทธ์ิ 1 13 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

14 สระประชาสามัคคี 2 6 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

15 สระหนองโจด 2.5 6 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

16 สระหนองแวง 2.5 4 เพื่อการประปา, อุปโภค, บริโภค 

17 สระหนองเดิ่น 1 3 เพื่อการเกษตร 

18 สระหนองควายตาย 1 11 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

19 สระสี่เหลี่ยม 0.5 8 เพื่อการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 

20 หนองตะกุด 37 5 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

21 หนองปนดา 60 3 เพื่อการเกษตร 

22 บอหลุบ 10  7 เพื่อการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

 

5.   ขอมูลอื่น ๆ 
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- ทรัพยากรดิน ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย และบางแหงเปนดินเค็ม มีศักยภาพปาน

กลาง  ตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินบางแหง 

- ทรัพยากรนํ้า  ในเขตพื้นที่มีทรัพยากรน้ํา  ดังน้ี 
1.  ลําหวยแอก 12. หนองเหล็ก 22. สระประชาสามัคคี 
2.  หนองสระใหญ 13. หนองหวาย 23. สระหนองโจด 
3.  หนองอีโซ 14. หนองตะลุมปุก 24. สระหนองแวง 
4.  หนองนามอง 15. หนองสระเหล็ก 25. สระหนองเดิ่น 
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5.  หนองแสง 16. หนองโพธิ์ 26. คลองระหาน 

6.  หนองไมตาย 16. หนองสระบก 27. คลองอีสานเขียว 

7.  สระแดง 17. สระคึกฤทธิ์ 28. หนองตะกุด 

8.  สระวังนํ้าเย็น 18. สระนอย 29. หนองปนดา 

9. สระหนองควายตาย 19. เลิงระคํา 30. เลิงเฒาคาย 

10. บอหลุบ 20. เลิงบอ 31.กุดเวียนใน-นอก 

11. คลองมุก 21.หนองใหญ  

- ทรัพยากรปาไม 
สภาพปาของตําบลหนองคายมีพื้นท่ีปาจํานวนนอย  สวนใหญจะเปนที่สาธารณะประโยชน  เกษตรกร

จะเลี้ยงสัตวและหาอาหารปา (เห็ด)  ในชวงฤดูฝน  และสวนหนึ่งเกษตรกรจะใชพื้นท่ีในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวใน

การปลูกผัก ปลูกหมอนเลี้ยงไหม  และปลูกไมโตเร็วเพื่อใชสอยในครัวเรือน  เชน  สะเดา  ยูคาลิปตัส 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 
-   ลูกเสือชาวบาน 2  รุน จํานวน 300 คน 
-   ไทยอาสาปองกันชาต ิ -  รุน จํานวน - คน 
-   กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาต ิ -  รุน จํานวน - คน 
-   สมาชิก  อปพร. 2  รุน จํานวน 50 คน 
     

5.3 อุณหภูมิ 
อากาศหนาวที่สุด  เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ  ของทุกป 
อุณหภูมิต่ําท่ีสุด  15  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสงูสุด  42  องศาเซลเซียส 
อากาศรอนที่สุด  เดือน เมษายน พฤษภาคม  
 

5.4 การต้ังถิ่นฐาน 
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชาวตําบลหนองคาย  จะตั้งถ่ินฐานอยูกันเปนกลุม ๆ  บนที่ดอนติด

แหลงน้ําโดยอยูกันในระบบเครือญาติ  มีความเปนอยูเรียบงาย  นับถือผูอาวุโสกวา  ราษฎรสวนใหญเปน     

คนดั้งเดิมของทองถิ่น  บางก็อพยพมาจากจังหวัดอื่น  เชน  จังหวัดอุบล,ขอนแกน,มหาสารคาม 
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5.5 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด 

ชาวบานตาํบลหนองคาย  มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ที่ดีงามและเชื่อถือสืบทอด

มาจากบรรพบุรษุสูลูกหลาน   ในปจจุบัน  ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ชาวตําบลหนองคายเคารพนับถือ  ราษฎร

จะใหความเคารพผูอาวุโสและผูนาํ  โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบทั้ง  12 เดือนเรียกวา       

ฮีต 12  คอง 14 ดังนี้ 

ฮีต  12  มีงน้ี    

เดือนอาย ประเพณีมนตพระสงฆเขากรรม เดือนเจ็ด ประเพณีไหวปูตาบาน(บุญเบิกบาน) 

เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณขาว เดือนแปด ประเพณีบุญเขาพรรษา 

เดือนสาม ประเพณีบุญขาวจี่ เดือนเกา ประเพณีบุญขาวประดับดิน 

เดือนสี่ ประเพณีบุญพระผเวส เดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสารท 

เดือนหา ประเพณีสงกรานต และขึ้นบานใหม เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 

เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง ประเพณีกฐิน 

 

แตปจจุบันสังคมชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับคานิยมและความเชื่อประเพณีของสังคมเมือง     

มาใชจึงไมเครงครัดในฮีตและคองมากนกั  และบางประเพณีไมไดทําเปนประจําก็อาจจะสูญหายไปบาง 

 

คอง  14  มีดังนี ้  

1.   บุญผาปา 8.   การเลี้ยงแมนางดง 

2.   บุญแหขาวพันกอน 9.   การเลนแมนางกวัก 

3.   บุญแหดอกไม 10. เทศนพญาคันคาก 

4.   บุญแจกขาว 11. สวดคาถาปลาขอ 

5.   บุญพรรษาคาง 12. การเลนโยนครกโยนสาก 

6.   การเลี้ยงผีตาแฮก 13. การเลนแมนางของ 

7.   การแหนางแมว 14. ประเพณีลงแขก 
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นอกจากประเพณีที่ไดไดสืบทอดตอจากบรรพบุรุษแลว   การเปนอยูก็ไดเปลี่ยนแปลงไป เชน การ

แตงตัว  ผูหญิงมีการสวมใสกางเกงมากขึ้น  การหุงหาอาหารก็จะเปนอาหารสาํเร็จรูปหรืออาหารจานดวน   
เปนตน  การประกอบอาชีพเปลี่ยนไปจากการทาํมาหากินเปนการทํามาคาขาย  การถือครองท่ีดินมีแนวโนม 
ลดลง 

 
5.6 ศาสนา /สิ่งยึดเหนี่ยว /ความเช่ือ 
ศาสนา 

ประชาชนในตําบลหนองคาย  รอยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ  แตละหมูบานไดสรางวัดเกือบ         

ทุกหมูบาน  และมีบางหมูบานก็จะมีสํานักสงฆ  เพิ่มข้ึน 

ส่ิงยึดเหนี่ยว  

ไดแก  พระมหากษัตริย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา  ประเพณีบูชาผูที่ทาํคุณงามความดีแกประเทศชาต ิ 

เชน  ทาวสุรนารี  และใหความเคารพนับถือผูท่ีอาวุโส  เชน  ปู  ยา  ตา  ยาย  ผูแกผูเฒา   ผูนําหมูบาน ผูนํา

ทางศาสนา 

ความเช่ือ 

ชาวตําบลหนองคายยังมีความเช่ือเรื่องเวรกรรม  บาป บุญ  เรื่องเรนลับและคาถาอาคม  ภูตผีปศาจอยู  

เชน  มีหมอน้ํามนต  การทําบญุปูตาบาน บุญบั้งไฟ  บุญบูชาขาว  ทาํบุญเบิกบาน การรักษาดวยการราํทรง  

 

สรุป เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง  3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีความ 
ครบถวนสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจากการวิเคราะหถึงสภาพปญหา  
และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในพื้นที่แลวสามารถจําแนกปญหาในพื้นที่   
โดยแบงออกเปนดานตางๆ  ดังนี้ 
สภาพปญหา 

4.1 ปญหาดานเศรษฐกิจ 

(1)  ประชาชนสวนใหญมีรายไดต่ํา   

(2) ปญหาการวางงานในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา   
(3) ปญหาเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต 
(4) เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเกษตรท้ังดานพืชและ

สัตว 
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     4.2 ปญหาดานสังคม 

(1) ปญหาครอบครัวแตกแยก  
(2) ปญหาดานยาเสพติด  
(3) ปญหาเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
(4) ปญหาคุณธรรมจริยธรรม 

 
4.3 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ปญหาดานขาดสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง 
(2) ปญหาดานถนนท่ีไวสัญจรยังไมครบถวน 
(3) ปญหาแสงสวางในเวลาค่ําคืน 

 
4.4 ปญหาดานแหลงนํ้า 

(1) ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน และมีไมเพียงพอ 
 

4.5 ปญหาดานสาธารณสุข 
(1) ปญหาการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึงทุกครวัเรือน 
(2) ปญหาดานความรวมมือในการแกไขโรคติดตอ 
(3) ปญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ 

 
4.6 ปญหาดานการเมือง  

(1) ปญหาดานประชาชน เยาวชนยังขาดความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(2) ปญหาดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
(3) ปญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 

 
4.7 ปญหาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(1) ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนอานหนังสือไมออก 
(2) ปญหาดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
4.8 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(1) ปญหาขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ 
(2) ปญหาดานการทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย 
(3) ปญหาไดรับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 

 
4.9 ปญหาดานอ่ืน ๆ 

(1)  ประสานแผนงานหรือการทํางานกับหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินอ่ืน 
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ดานการเมือง – การบริหาร - โครงสราง และอัตรากําลังในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย ปรากฏตาม แผนผังองคกร ดังนี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.หนองคาย 

ฝายนิติบัญญัต ิ

สภา อบต. 

 
ประธานสภา อบต. ๑ คน 

รองประธานสภา อบต. ๑   คน 

เลขานุการสภา อบต. ๑  คน 

สมาชิกสภา  อบต.  ๒๑  คน 

ฝายบริหาร 

นายก อบต. 
 

นายก  อบต.   ๑  คน 

รองนายก  อบต.  ๒  คน 

เลขานุการนายก  อบต.  ๑  คน 

ประชาชนในเขต  อบต. 
เปนศูนยกลางการพัฒนาและมีสวน

รวมดําเนินการ 
 

ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ประชาชนทั่วไปของทุกหมูบานใน

เขต อบต. 

กลุมองคกรและสถาบันตางๆในเขต 

อบต. 

พนักงานสวนตําบล 
ฝายราชการประจาํ 

พนักงานสวนตําบล 
- ปลัด  อบต. 
- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
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 กระบวนการบริหารงานบุคคล 

ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

๑. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จํานวน  ๒๓  คน 

๒. จํานวนบุคลากร : พนักงานสวนตําบล พนักงานคร ู ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   

มีจํานวน  ๒๗  คน 

 

โครงสรางสวนราชการ อบต.หนองคาย 

๑.  นายนพดล  แกวคุณ  รองปลัด  อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. 

๑. สํานักปลัด อบต. 

งานบริหารงานทั่วไป 

๒. นางวิชชุดา  เกตุแกว  หัวหนาสํานักปลัด  อบต. 

๓. นายเกรียงไกร จงปตนา  นักพัฒนาชุมชน 

๔. นายประเดมิชัย รัจเจริญ  นักทรัพยากรบุคคล 

๕. จาเอกนภดล  สอนสวาสดิ์ นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

๖. นางศิริพร นามบุตร เจาพนักงานสาธารณสุข 

๗. นายรังสรรณ  มูลจัด ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

๘. นางสาวธมนวรรณ  ภาษี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

๙. นายแตง แกวจริง  นักการภารโรง 

๑๐. นายศิริศักดิ์ รัจเจริญ  คนงานทั่วไป 

๑๑. นายนิคม หลาไธสง  พนักงานขับรถยนต 

งานนโยบายและแผน 

๑๒. นายรณกฤต ธนออมนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๓. นางฤทัยรัตน มณีมงคล  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒. กองคลัง 

งานการเงิน 

 ๑๔. นางสุรีภรณ  โพยนอก นักวิชาการเงินและบัญชี 

 ๑๕. นางสาวปยะดา มาไธสง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

     ๑๖. นางสาวจุฑารัตน เหลาหวายนอก  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

๑๗. นางสาวภัทรชยา  กลาหาญ  เจาพนักงานพัสดุ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

๑๘. นางชอสถิตรพร จันทะแพง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  

 

๓.กองชาง 

๑๙. นายสุรัตน  นามบุตร  ผูอํานวยการกองชาง 

งานกอสราง 

๒๐. นายณัฐเดช  ศักดา  นายชางโยธา 

๒๑. นางวิภารัตน ประจงบัว  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

๔.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๒.  นางณัฐณชิา  หานะพันธ  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

งานการศกึษา 

 ๒๓.  นางสาววิจิตรา  แสนนอก  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองคาย 

งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๔.  นางวนิดา  เทพวงศ    ครูชํานาญการ 

๒๕.  นางตุกตา นาเจริญ    ครูชํานาญการ 

๒๖.  นางสาวสุภาพร อินทิรถ  ครู 

๒๗.  นางเปรมวดี บรรดาศักดิ์  ผูดูแลเด็ก 
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๘. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดหมายและปรารถนา คาดหวัง

ที่จะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลหนองคาย  เปนตําบลขนาดเล็กที่มีประชาชนสวนใหญพัก

อาศยัอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณวาในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุขนาอยูอาศัยและมีทัศนียภาพ

และสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ตําบลหนองคายชุมชนนาอยู  

สภาพแวดลอมที่ดีคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม”ประกอบนโยบายการพัฒนาของ

ผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดาน

อาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไข

ปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู

อยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหตําบล

สําราญเปนเมืองที่นาอยู ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของ  ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๘.1 ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก มาตรา 67 (1) 
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร มาตรา 68(1) 
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น มาตรา 68(2) 
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ มาตรา 68(3) 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ มาตรา 16(4) 
(6) การสาธารณูปการ มาตรา 16(5) 

๘.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 
(1)  สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ มาตรา 67 (6) 
(2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3) 
(3)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ   
  มาตรา 68(4) 
(4)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็สตรคีนชราและ    
       ผูดอยโอกาส มาตรา 16 (10) 
(5)  การปรับปรงุแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  
 มาตรา 16 (2) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

มาตรา 16 (5) 
(7) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครวัและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) 
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๘.3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยมีภารกิจที่เก่ียวของ
ดังน้ี 

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)  
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
มาตรา 68(8)   
(3) การผังเมือง มาตรา 68 (13)  
(4) จัดใหมีที่จอดรถ มาตรา 16 (3)  
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
มาตรา 16 (17)  
(6) การควบคุมอาคารมาตรา 16 (28)  
 

๘.4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทนุพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวมีภารกิจที่เก่ียวของ
ดังน้ี 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัวมาตรา 68(6)  
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณมาตรา 68(5)  
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรมาตรา 68(7)  
(4) ใหมีตลาดมาตรา 68(10)  
(5) การทองเที่ยวมาตรา 68(12)  
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิชมาตรา 68(11)  
(7) การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพมาตรา 16 (6)  
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุนมาตรา 16 (7)  

 

๘.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจ 
ที่เก่ียวของดังนี้ 

(1) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตรา 67 (7)  
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลมาตรา 67 (2)  
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆมาตรา 17 (12)  

 

๘.6 ดานการศกึษาศาสนาศลิปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินมีภารกิจ 
ที่เก่ียวของดังนี้ 

(1)  บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ินมาตรา 67 (8)  
(2) สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมาตรา 67 (5)  
(3) การจัดการศึกษามาตรา 16 (9)  
(4) การสงเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
มาตรา 17 (18)  
 
 



-๒๐- 
ภารกิจทั้ง ๖  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล   สามารถ 

แกไขปญหาของไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคาํนึงถึงความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตาํบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
ผูบรหิารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสาํคัญ 
 
  หมายเหต:ุ มาตรา 67,68 หมายถึงพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 25
๓๗และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึงพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปลัดอบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) (1) 

  

กองคลัง 

ผูอาํนวยการกองคลัง 

(นกับรหิารงานคลัง ระดับตน) 
 

สํานกัปลัดอบต. 

หัวหนาสํานกัปลดั 

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดับตน) 

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน) (1) 

 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศกีษาฯ 

 (นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน) 
 

กองชาง 

ผูอาํนวยการกองชาง 

(นกับรหิารงานชาง ระดบัตน) 
 

 - งานการเงินและบัญช ี

 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 - งานพัสดุและทรัพยสิน 

 - งานบริหารงานทั่วไป 

- งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 

- งานนิติการ 
- งานปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

- งานสงเสรมิการเกษตร 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- งานสวสัดิการสังคม 
- งานการเจาหนาที ่
 

-งานกอสราง 

 - งานผังเมือง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

 

 - งานบริหารการศึกษา 

 - งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม   

- งานกิจการโรงเรยีน 

 

หนวยตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบภายใน 

- 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ  25๖๔ – 256๖ 
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2.2  ยุทธศาสตร 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธ
กิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการพัฒนา
ทองถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองกับศักยภาพทองถ่ิน  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งนี้เน่ืองจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยู
บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  เพื่อสามารถนําไปสูการ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนกรอบยุทธศาสตร 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศนสูยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลหนองคายชุมชนนาอยู  

สภาพแวดลอมที่ดีคนมีคณุภาพชีวิตที่ดี  

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค 

การพัฒนาดานการสราง 

ความเขมแข็งของ 

ระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

และสรางสังคมใหเขมแข็ง 

 

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม

และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

การพัฒนาดานการศึกษา 

การพัฒนาดานการเมือง 

และการบริหาร 

 



-๒๓- 

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาของดวยเทคนิค SWOT  Analysis 

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตของเปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอ

การพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยใชเทคนิคการ SWOT analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ดานการบริหารจัดการและความตองการประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 
 ๒.  งบประมาณตนทุนการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู ในระดับที่ไมสูงมาก 
โดยเฉพาะการกอสรางถนนลูกรัง เนื่องจากมีบอลูกรังอยูในพื้นที่  สวนตนทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยูกับทองตลาด 
 ๓.  เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

 
จุดออน  (Weakness=W) 

 1.  โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง อบต.หนองคายไมสามารถดําเนินโครงการเองได 
 2.  งบประมาณของมีอยูอยางจํากัด แตปญหาความตองการของประชาชนมีจํานวนมากทําใหไม
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง 
 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  เปนตน 
 2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น   โดยท่ีหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ตองใชเทคโนโลยีสูง  หรือความชํานาญเปนพิเศษ อบต.หนองคาย ยังไมมีความชํานาญ

และบุคลากร 
 

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่  2   ดานการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกจิ 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล 
2.   งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูงมาก 
3.   เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง 



-๒๔- 

 
จุดออน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุมอาชีพไมมีความเขมแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรูในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนนิงานของกลุมอยางตอเนื่อง 
3.  ไมมีตลาดรองรับสินคาหรือผลผลิตของกลุม 
4.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและตนทุนการผลติดานการเกษตรสูง 
5.  ประชาชนมีรายไดต่ําแตคาครองชีพสูง 
 

โอกาส  (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายดานวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนใหเกิดองคกรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการสงเสริมใหประชาชนทองเท่ียวในประเทศ 
3. กลุมจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงเปนวงจรภายในกลุมจังหวัด 

 
อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T) 

 1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน  เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ 
สวนท่ีตองประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความลาชาในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
 3. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ํา 

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3     ดานคณุภาพชีวิตและสรางสังคมใหเขมแข็ง 

จุดแข็ง   (Streng=s) 

1.ดานการบริหารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม

และสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 

2.บุคลากร อบต.หนองคาย มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับที่พรอมที่จะ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูงมาก 

4.  เทคนิคการทํางาน  สวนมาก เปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นที่  มีการอนุรักษประเพณีอันดีของทองถ่ินไวดี   

จุดออน   (Weakness=W) 
1.ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน  ประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
3.  ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานสังคม 

 4.  อัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหรายจายครัวเรอืนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายไดเทาเดิมหรือลดลง 
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โอกาส   (Opportunity=O) 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
สงเสริม 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T) 
            1.  การแกไขปญหาดานดานสังคมและการสาธารณสุข  เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย 
ๆ สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความลาชาในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

3.  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
 

วเิคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๔  ดานการพัฒนาดานการศึกษา 
 

จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ดานการศึกษาที่มีความสามัคคี  
2.  งบประมาณ ตนทุนการบริหารจัดการศึกษาที่นอย 
 

จุดออน  (Weakness=W)   
1.มีศูนยเด็กและโรงเรียนในตําบลนอย 
2.  มีส่ือการเรียนการสอนและเครื่องมือในการจัดการสอนจํากัด 
3.  เด็กนักเรียนเดินทางไกลในการมาเรียน 
4.  เด็กในพื้นท่ีนิยมไปเรยีนในเมือง 
 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษามีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
2.  ศูนยเด็กมีหนึ่งศนูยและโรงเรียนมีสองโรงเรียนทําใหการบริหารงานสะดวก 
3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร                    

ดานงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอ่ืนมาใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการแทน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหนวยงานที่เก่ียวของ 
2.งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาตางๆตองรอจากกรมเชนเงินเดือน คาตอบแทน ทําใหลาชา

และขาดแรงจูงใจ  

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่  ๕   ดานการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ดานการบริหารจัดการผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
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2.บุคลากร มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับที่ พรอมที่จะดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูง 
4. ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองคายคอนขางมีศักยภาพ มีความรูความสามารถใน

เกณฑดี  สามารถจะเขามาเปนตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความรวมมือเพื่อชวยเหลือในการของ
ราชการได 

 

จุดออน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเร่ืองการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาไมครอบคลุมทุกดาน     
 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลสงเสริม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดีเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
 3.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของทองถิ่น  จะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมีศักยภาพมากขึ้นและผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากขึ้น 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาดานการเมือง การบริหารเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตอง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นําไปสูปญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาที่   ๖  ดานสรางดานจัดระเบียบชุนชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 
จุดแข็ง  (Streng=S)   
1.  เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมที่จะปฏิบัติตามวาระแหงชาติ 
2.มีนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน 
 

จุดออน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนและผูปฏิบัติยังไมใหความสําคัญในดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

เทาที่ควร 
2. ขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงมิไดมีการจัดตั้งงบประมาณในการดําเนินงานดานความปลอดภัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานและเปนระบบ 
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3. การพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานยังไมทั่วถึง 

 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1.รัฐบาลกําหนดใหดําเนินการจัดการดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ  เพื่อขับเคลื่อนระเบียบ

วาระแหงชาติ 
 2.  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัว
และเกิดพัฒนาในทุกดาน 
 3.  มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก  ทําใหการขนสงสินคาและการเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ไดสะดวก
ปลอดภัย 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

1.  การเผยแพรเกี่ยวกับระบบงานดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมของหนวยงานมีนอยและ
ไมท่ัวถึง 

2.  แผนยุทธศาสตรแหงชาติไมสามารถนํามาปฏิบัติไดทั้งหมด 
 

สวนที่ ๓ นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ไดมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 25๖๔-256๖) ดังนี้ 

๓.๑ นโยบายดานการบริหาร   

๑) กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน   

๒) มีการกําหนดแผนกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางที่

วางไว  

 ๓) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบที่กําหนดไว   

๔) มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความ

คุมคาและ เกิดประโยชนสูงสุด   

๕) มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
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๓.๒ นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง   
๑) บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ   

๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลงัคน   

๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน   

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน 

 

๓.๓ นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู   
๑) สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคาของการ

จัดการความรู  

 ๒) สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอ้ือตอการแบงปนและถายทอด  

 ๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรู 

ตาง ๆ ขององคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๔) จัดทํา“แผนการจัดการความรู (KM Action  Plan)” โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้     

 

ก. กรอบแนวทางในการจัดระบบองคความรูในองคกร    
องคกรตองสรางกระบวนการ การจัดการความรู (Knowledge  Management) ใหเกิดขึ้น  

โดย ตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีกระบวนการ  7  

ขั้นตอน   ดังนี้   

 (1) การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน พันธกิจ  

เปาหมาย ขององคกรคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร  โดยขณะน้ีเรามีความรู

อะไรบาง  อยูในรูปแบบ ใด  อยูที่ใคร  ทั้งภายในและภายนอกองคกร   

 (2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge  Creation  and Acquisition) เชน การ

สราง ความรูใหม การแสวงหาความรูจากภายนอก การรักษาความรูเกา การกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว    

(3) การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge  Organization) เปนการวางโครงสรางความรู 

เพื่อ เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต   

 (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

เชน การ ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน  การใชภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนอหาใหสมบูรณ   

 (5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ี

ตองการได งายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web  Board กระดานประชาสัมพันธ เปนตน    
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(6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี 

โดยกรณี เปน Explicit Knowledge  อาจจัดทําเปนเอกสาร ระบบฐานขอมูลความรู ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ กรณี เปน  Tacit  Knowledge อาจจัดทําเปนระบบกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู การ

สับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู ทีมขามสายงาน เปนตน   (7) การเรียนรู (Learning) ควรทํา

ใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก สรางองคความรู-น าความรูไปใช-เกิดการ

เรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง         

 

ข. กรอบแนวทางในการเขาถึงองคความรู   
 เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ ท่ีกําหนดไว 

หนวยงาน จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะหและสรางองคความรูในระดับองคกร 

ดังนั้น องคกรตองมี การเลือกองคความรู และกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคลอง หลังจากนั้นตอง

สรุปวา อะไรคือขอมูลสารสนเทศ องคความรู ตัวชี้วัดที่ตองมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแตละ

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานตองมีการ กําหนดความถ่ีในการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่ง

เมื่อไดขอมูลสารสนเทศและองคความรูดังกลาวขางตน จะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทั้งถายทอดใชใน

การบริหารงานทั้งระดับองคกรและระดับกระบวนการเพ่ือให เปนไปตามวิสัยทัศน เปาหมายและทิศทางของ

องคกร  ดังนี้    

1. การบงชี้ความรูและขอมูล ตัวชี้วัดท่ีมีผลตอการบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของ

องคกร ท้ังนี้ จะตองขอความเห็นจากทุกคน ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรอแมกระท้ังผูที่มีสวนไดสวนเสียจาก

ภายนอก เพื่อให ครอบคลุมทุกประเด็น   

 2. การสรางและแสวงหาความรู เพื่อรวบรวมองคความรูและผลการวัดและการวิเคราะหที่

ไดกําหนด ความตองการไวในขอ 1  ท้ังนี้สามารถหาแหลงความรูและขอมูลจากทั้งภายในและภายนอกองคกร    

3. ดําเนินการจัดทําระบบในการจัดองคความรู ขอมูล และสารสนเทศที่ไดจากขอ 2  เพื่อให 

พรอมใชงานสําหรับผูที่เก่ียวของและสามารถอางอิงทั้งในปจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4  การวัด การ

วิเคราะห และ การจัดการความรู    

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู องคกรจะตองดําเนินการตั้งคณะทํางานที่มีองคความรู 

ตามที่ กลาวไวในขอ 1 เพื่อทําการประเมินและกลั่นกรององคความรูที่ถูกตอง แมนยํา กอนที่จะทําการ

เผยแพรทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งจะตองระวังเปนอยางมาก เนื่องจากมีผลตอความเชื่อมั่นขององคกรตอ

สาธารณชน    

5. การเขาถึงความรู ขอมูล สารสนเทศ องคความรูท้ังหมดที่เกิดขึ้นในองคกรจะตองพรอมใช

งาน และบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในเรื่อง

ความปลอดภัย ของขอมูลจะตองมีการพิจารณาเตรียมความพรอมไวเปนอยางดี พรอมทั้งมีแผนฉุกเฉินและ 
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แผนสํารองเปนอยางด ีหากเกิดภัยพิบัติ หรือความไมสงบในกรณีตางๆ   

 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู หลังจากสรางความพรอมในเรองกระบวนการจัดเก็บและ

พรอมใช งานไปแลวนั้น องคกรมีการน าความรูไปใชงานและนํากลับมาแลกเปลี่ยนดวยวิธีการตางๆ อาทิ 

ชุมชนแหงการเรียนรู เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเลาประสบการณที่ดีและบทเรียนจากการนําไป

ปฏิบัติ    

7. การเรยีนรู หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอที่ 6 การน าความรูไปปฏิบัติจริง สงผลให

การ สรางองคความรูใหมและฐานองคความรูขององคกรขยายใหญข้ึนและเปนองคความรูที่สลับซับซอนและ

ทรงคุณคา มากขึ้น ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีความสําเร็จของการจัดการความรูไดเปนอยางดี ทั้งนี้ หากมีการ

พิจารณาปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ ขององคกร  องคกรสามารถดําเนินการการจัดการความรู

ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1 จนถึง 7 ได อยางตอเนื่อง และพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้นในองคกรตอไป  

 

ค. การสรางเครือขายองคความรู   
 1. การสรางทีม (Team  Work) ในการสรางจะตองชี้แจง Concept  KM กับบุคลากรทุก

ระดับ ผูทําหนาท่ีมาจากทีมงาน 2 สวน คือ ผูบริหารดานจัดการความรูในสวนราชการ (CKO) และผูมีความรู

และประสบการณดาน KM  การดําเนินการจะถูกถายทอดโดยไมใหรูตัว แตจะบูรณาการไปกับงานประจําที่มี

อยู หลังจาก นั้น จึงจัดหองบรรยายใหความรูแกผูปฏิบัติงาน     ทุกคน    

2. หาเครือขายเพื่อชวยขับเคลื่อนทั้งองคกร โดยใชบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดท่ีมีอยู 

รวบรวม รายละเอียดทําเปนเครือขายขององคกร    

3. สรางเครือขายใหกับหนวยงานภายในองคกร โดยกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยน โดยใช

ปญหาเปนตัวตั้งและนําปญหาเหลานั้นมาแกปญหา เชน จากความเสี่ยง ขอติดขัดในการทํางาน หรือความ 

สําเร็จในการทํางาน โดย ใหทุกคนไดเลาเรื่องราวแหงความสําเร็จที่เคยทํา หรือเคยมีประสบการณ พรอมทั้ง

นําเรื่องราวดีๆ เหลานั้นไปใชใน การปฏิบัติงานและสรางเวที หรือกระตุนใหเกิดเวที เพื่อใหทุกคนในหนวยงาน

ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และหา ขอตกลงในการแกปญหารวมกัน อันจะนําไปสู Best  Practice ท่ี

ทรงคุณคา เพื่อเก็บเปนคลังความรูและถายทอด ตอไป    

          ๔.  สรางเครือขายระหวางหนวยงานภายในองคกร โดยการกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยน โดย

ใช Best Practice เปนตัวตั้ง และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เก่ียวของหลาย ๆ ทีมงาน และ

กระตุนใหแตละทีม กําหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และรวบรวมองคความรูใหเปน

ระบบ โดยดําเนินการจัดทํา ฐานขอมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส ยกยองชมเชยและใหรางวัล    

 

 

 



-๓๑- 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ การสรางเครือขายองคความรูจะสําเร็จไดตองไดรับการสนับสนุน

และความ รวมมือจากผูบริหารทกุระดับ ความพรอมของทีมงานผูมีประสบการณในการจัดการความรู มีเวทีท่ี

ชัดเจน และ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางย่ิงจะตองแทรกซึมไปกับงานประจํา ตลอดจนมี

การเสริมแรงโดย การใหรางวัล จึงจะสําเร็จได   

ง. การบริหารจัดการองคความรูสูองคกรตามแนว PMQA หมวด 4    
 1. สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัต ิ

รวมท้ัง ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย    

2. สวนราชการทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา 

ที่ จัดทําไวใน พ.ศ. 255๔ และตองมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา

เพิ่มเตมิอยาง นอย 2 กระบวนการ   

 3. สวนราชการตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารได อยางเหมาะสม   

 4. สวนราชการตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) เชน 

การ กําหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดหองปฏิบัติการที่บงชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน    

5. สวนราชการตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล และสารสนเทศ   

 6. สวนราชการตองจัดทาํแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ จะตองแสดงผลการ

จัดการ ความรู KM Action Plan  อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด และรายงานผลการดํา 

เนินงานตามแผน  โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรูไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถ

ดําเนินการที่ครอบคลุม กลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ  80  ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

 

๓.๔ นโยบายดานภาระงาน   
๑) มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน   
๒) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน   

๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงาน

จะตอง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและ

ปรับปรุง ภาระงานประจําทุกเดือน     

โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวน

ราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่

ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   

 

 



-๓๒- 
 

๓.๕ นโยบายดานระบบสารสนเทศ   
๑) ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน   

๒) ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง

ในการ เชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชรวมกัน   

๓) ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ   โดยใหปฏิบัติตาม

แผนแมบทสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย งานการเจาหนาที่ตองมี กาประชาสัมพันธผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง   

 

๓.๖ นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร   
๑) มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพื่อเปนการรายงานผลติดตาม และรวม

แกไขปญหา อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 

๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรงุการ

ปฏิบัติงาน รวมกัน   

๓) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมในกิจกรรม   

๔) สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ   

๕) สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพื่อใหบุคลากร

พัฒนา ทักษะและความชาํนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชน

ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง       

 

๓.๗ นโยบายดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล   
๑) มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยาง ตอเน่ืองดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร   

๒) สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนํา

ผลมาเปน แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง   โดยใหงานการเจาหนาที่ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.25๖๔ – 256๖)     

๓.๘ นโยบายดานการเงินและงบประมาณ   
๑) มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไป

ตาม วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป   

 



-๓๓- 
 

๒) มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได

ประจําเดือน เวียนใหบุคลากร และประชาชนทั่วไปไดทราบทุกเดือน   

๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบการบริหาร

และ จัดการตามระบบบัญชีมาใช   

๔) มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส      

โดยใหกองคลัง ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกฝายและ ประชาชน

ทั่วไปไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน   

 

๓.๙ นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
๑) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน   

๒) จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม   

๓) ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่นําไปสูการสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม    

 

๓.๑๐ นโยบายคณุธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
   อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนด

มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งไดประมวล ขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ินและประชาชนผูรับบริการ จากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถิ่น 

และลูกจางขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปน เครื่องกํากับความประพฤติไดแก 

 1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี

ความ รบัผิดชอบ                                                              

 2. พงึปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ  

3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของ

ประชาชน เปนหลัก  

4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 

  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ   


