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การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสําคัญย่ิงแสดงถึงความ
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กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2546  
 

ดังน้ัน การจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจหน้าท่ี ท่ีจําเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
แก่ประชาชน ขณะเดียวกันต้องคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเก่ียวกับการบริหารบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 5 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของ
ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ลงวันท่ี  21  สิงหาคม  
2545 เรื่อง การประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย   
จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
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      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 

คํานํา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           หน้า 
 

1.  หลักการและเหตุผล         1 
2.  วัตถุประสงค์          1    
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง   3   ปี       2   
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน         3        
5.  ภารกิจอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล     12    
6.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง        15   
7.  สรุปปัญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง       15      
8.  โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ       16 
9.  ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น    50 
10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี    56   
11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขท่ีตําแหน่งในส่วนราชการ  61   
12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง                   63      
13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   65  
 

ภาคผนวก 
 
 

 

สารบัญ 



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

 
 

 
 

-1- 
 

 
 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่ง  กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)  กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลว่าจะมีตําแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จํานวน
เท่าใด  ให้คํานึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  
ปริมาณ  ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ท้ังน้ีให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดและการ
ใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.
จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการ  จัดทํา
แผนอัตรากําลัง   วิเคราะห์อํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
  1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอแผน

1. หลักการและเหตุผล   



อัตรากําลังที่ได้จัดทําขึ้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลประกาศใช้แผนอัตรากําลังดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามระยะเวลาที่กําหนด   

เม่ือครบกําหนดกรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล 3 ปีแล้ว  ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามระยะเวลา 3  ปี
ในรอบถัดไป  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  จึงได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3  ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 1) ขึ้น  
 
 
 
 

  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซํ้าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีการกําหนดตําแหน่ง  การจัดอัตรากําลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แต่งต้ังพนักงานส่วนตําบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

2. วัตถุประสงค์  



  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ซ่ึงมี      
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้มี
ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองค่าย  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  
6  พ.ศ.2553  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพ
ปัญหาของตําบลหนองค่าย 
  3.2  กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลหนองค่าย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่งและระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ  
  3.4  จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย 

3.5  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของท้องถ่ิน  
แผนทีตาํบลหนองค่าย แผนทีตาํบลหนองค่าย   

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
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1.  ข้อมูลทางกายภาพ 

1.1 ที่ต้ัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา อยู่ห่างจากอําเภอประทายประมาณ  12  กิโลเมตร 



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายมีขนาดพื้นท่ีประมาณ  35.59 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
22,245  ไร่   ความหนาแน่นเฉล่ีย 122 คน/ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  20.22  
ตารางกิโลเมตร  พ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่เกษตรกรรม  15.36  ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลเมืองโดน   อําเภอประทาย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลตลาดไทร   อาํเภอประทาย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลหนองพลวง   อําเภอประทาย 
 

1.2    เนื้อท่ี      
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ท้ังหมด  

14  หมู่บ้าน  มีพ้ืนที่ประมาณ  35.59  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,245  ไร่  แยกเป็นรายหมู่บ้าน
ดังน้ี 

หมู่ท่ี บ้าน เนื้อท่ี อันดับ 
1 บ้านสําโรง 2,661 3 
2 บ้านทุ่งมน 3,691 1 
3 บ้านตําแย 1,275 7 
4 บ้านหนองแวง 1,034 11 
5 บ้านดอนตะหนิน 1,175 8 
6 บ้านโคกเพ็ด 1,904 5 
7 บ้านโคกสว่าง 1,905 4 
8 บ้านหนองไม้ตาย 1,145 9 
9 บ้านโคกสะอาด 897 12 
10 บ้านหนองค่าย 1,053 10 
11 บ้านหนองกวาง 3,269 2 
12 บ้านโนนกลาง 567 13 
13 บ้านโนนยูง 278 14 
14 บ้านดอนหวาย 1,391 6 

รวม 22,245  
 
1.3    ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงเหนือสุดของตําบลและลาดเอียงมาทางทิศใต้เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย
พ้ืนท่ีจํานวน  22,245  ไร่  ส่วนใหญ่เป็นท่ีเนินสูงจะใช้เป็นท่ีต้ังของหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน  และทีส่าธารณะ
ป่าอนุรักษ์   ท่ีเลี้ยงสัตว์  อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 170 –180 เมตร  มีลําห้วยแอกไหลผ่านทางทิศตะวันออก
ของหมู่บ้านต่าง ๆ  โดยมีต้นกําเนินน้ําไหลมาจาก  อําเภอพล  จงัหวัดขอนแก่น  นํ้าจะไหลจากทิศเหนือ      
ลงสูทิ่ศใต้เช่ือมติดต่อกับ  ลาํสะแทด  ท่ีตําบลตลาดไทรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอประทาย 
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1.4   จํานวนหมู่บา้น   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 14 หมูบ่้าน  
ได้แก่ 

หมู่ท่ี  1 บ้านสําโรง หมู่ท่ี  8 บ้านหนองไมต้าย 
หมู่ท่ี  2 บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี  9 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ท่ี  3 บ้านตําแย หมู่ท่ี  10 บ้านหนองค่าย 
หมู่ท่ี  4 บ้านหนองแวง หมู่ท่ี  11 บ้านหนองกวาง 
หมู่ท่ี  5 บ้านดอนตะหนิน หมู่ท่ี  12 บ้านโนนกลาง 
หมู่ท่ี  6 บ้านโคกเพ็ด หมู่ท่ี  13 บ้านโนนยูง 
หมู่ท่ี  7 บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี  14 บ้านดอนหวาย 

 
1.5  จํานวนประชากร 

จํานวนประชากร ปี 2559 ( ต.ค. 59) มีจํานวนประชากรดังน้ี 
หมู ่
ท่ี 

ชื่อบ้าน ครัวเรือนทั้งหมด 
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 

ประชากร (คน) 
(ทะเบียนราษฏร์) 

ชาย 
(ทะเบียนราษฎร)์ 

หญิง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

1 บ้านสําโรง 106 409 204 205 
2 บ้านทุ่งมน 96 448 233 215 
3 บ้านตําแย 53 195 102 93 
4 บ้านหนองแวง 58 206 101 105 
5 บ้านดอนตะหนิน 136 556 273 283 
6 บ้านโคกเพ็ด 99 368 176 192 
7 บ้านโคกสว่าง 137 526 274 252 
8 บ้านหนองไม้ตาย 77 342 170 172 
9 บ้านโคกสะอาด 93 373 171 202 
10 บ้านหนองค่าย 71 341 170 171 
11 บ้านหนองกวาง 141 705 344 361 
12 บ้านโนนกลาง 64 258 129 129 
13 บ้านโนนยูง 25 110 54 56 
14 บ้านดอนหวาย 67 237 114 123 

รวม 1,223 5,074 2,515 2,559 

 
2.   สภาพเศรษฐกิจ 

2.1    อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา  ปลูกพืช  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                 

เลี้ยงสัตว์  ประมง  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และรับราชการ  รายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
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2.2 หน่วยธรุกิจในเขต  อบต.(พ.ค. 2559) 
- ธนาคาร จํานวน - แห่ง 
- โรงแรม จํานวน - แห่ง 
- ปั๊มน้ํามันและก๊าซ จํานวน 1 แห่ง   
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 แห่ง 
- โรงส ี จํานวน 26 แห่ง 
- ร้านขายของชํา จํานวน 59 แห่ง 
- ร้านค้าชุมชน/สหกรณ ์ จํานวน   3 แห่ง 
- โรงขนมจีน จํานวน 2 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถ จํานวน 6 ร้าน 
- ร้านตัดผม/เสริมสวย จํานวน 3 ร้าน 

 
3.   สภาพสังคม 

3.1  การศึกษา 
-   โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน   4 แห่ง 
-   โรงเรียนขยายโอกาส ม.1-3 จํานวน   1 แห่ง 
-   ท่ีอ่านวารสาร จํานวน   12 แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   2 แห่ง   
-   กศน.ตําบล จํานวน   1 แห่ง   
-   หอกระจายข่าว จํานวน 14 แห่ง   
 

ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน (ปี 2559) 

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

1.  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด 5 45 - 50 
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 19 64 - 83 
3.  โรงเรียนวัดบ้านตําแย 21 96 43 160 
4.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 18 43 - 61 

 



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน (ปี2559) 
1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพ็ด 56 
2.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคค ี 36 

 
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 

-   วัด จํานวน 11 แห่ง 
-   สํานักสงฆ์ จํานวน 2 แห่ง 
-   มัสยิด จํานวน - แห่ง 
-   ศาลเจ้า จํานวน - แห่ง 
-   โบสถ์คริสต์ จํานวน 1 แห่ง 
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3.3 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  จํานวน  1  แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน                         จํานวน  -  แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       จํานวน  -  แห่ง 
- อัตราการใช้ส้วม  ร้อยละ  100 
- อาสาสมัครสาธารณสุข                        จํานวน      คน 
- ศูนย์สาธารณสุข (ศส.มช)                     จํานวน 14 แห่ง 
 

 3.4 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
-จากการสํารวจข้อมูลของ อบต.หนองค่าย ปี 2559 (ต.ค.) ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 671 คน  
ผู้สูงอายุท่ียังไม่ได้รับเบ้ียยังชีพ  -  คน 

          3.5 ขอ้มูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิ้การ 
-จากการสํารวจข้อมูลของ  อบต.หนองค่าย ปี 2559 (ต.ค.) ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบ้ียยังชีพแล้ว 203 คน  
ผู้พิการท่ียังไม่ได้รับเบ้ียยังชีพ  -  คน 

      3.6 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
-จากการสํารวจข้อมูลของ อบต.หนองค่าย ปี 2559 (ต.ค.) ข้อมูลผู้ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพแล้ว 9 คน 

 
3.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-   สถานีตํารวจ จํานวน - แห่ง 
-   สถานดับเพลิง จํานวน - แห่ง 

 
4.  การบริการพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคม 



- ถนนลาดยาง  2  สาย   
1. (ถนนทางหลวงชนบท .) สายบ้านบึงกระโตน ถึงบ้านดอนวัว  ตําบลเมืองโดน  โดยผ่านตําบล

หนองค่าย  5 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโคกสะอาด  หมู่ 9 , บ้านโคกเพ็ด  หมู่ 6 , บ้านหนองไม้ตาย  หมู่ 8 ,  
บ้านดอนหวาย  หมู่ 14  และบ้านสําโรง  หมู่ 1 ระยะทาง  16.85  กิโลเมตร 

2.  ถนนลาดยางสายบ้านโคกเพ็ด ม.6 ถึง บ้านหนองแวง ม.4  ระยะทาง  600  เมตร 
- ถนนหินคลุก  มี  6  สาย (สายเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน) 
- ถนน   คสล.  มี   4 สาย  (สายเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน) 

4.2 การโทรคมนาคม 
-   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 22 แห่ง  (ใช้การไม่ได้) 
-   ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข จํานวน - แห่ง 
-   สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ จํานวน - แห่ง 

 
4.3 การไฟฟ้า 

- องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีไฟฟ้าใช้  14  หมู่บ้าน   
  

4.4 การประปา 
- องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีนํ้าประปาใช้  14  หมู่บ้าน 
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4.5 แหล่งน้ําและปริมาณน้ําฝนในรอบปี   
ในพ้ืนท่ีตําบลหนองค่าย  มีสระเก็บกักนํ้ากระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ  เป็นจํานวนมากแต่มี

สภาพต้ืนเขินเร็วเพราะพ้ืนท่ีเป็นดินทราย  มีท้ังแหล่งนํ้าธรรมชาติและสร้างข้ึน สระนํ้าในไร่นาขนาดเล็ก ส่วน
ใหญ่สระน้ําในไร่นาก็จะใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และเลี้ยงปลา ส่วนแหล่งน้ําธรรมชาติ
และสร้างขึ้นภายในหมู่บ้านจะใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และประปา โดยแหล่งนํ้าท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
ลําดับท่ี 

ชื่อแหล่งน้ํา 
ขนาด 
(ไร่) 

หมู่ที่ต้ังแหลง่น้ํา การใช้ประโยชน ์

1 ลําห้วยแอก - 7,5,3,4,10,11,12,2 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
2 หนองสระใหญ่ 25 1 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
3 หนองอีโซ 14 1 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
4 หนองนาม้อง 16 3 เพ่ือการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 
5 หนองแสง 2 4 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
6 หนองไม้ตาย 10 8 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
7 หนองเหล็ก 8 12 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
8 หนองหวาย 12 14 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
9 หนองตะลุมปุ้ก 2 14 เพ่ือการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 



10 หนองสระเหลก็ 3 10 เพ่ือการประปา, อุปโภค, บริโภค 
11 หนองโพธ์ิ 512 5 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
12 หนองสระบก 6 7 เพ่ือการเกษตร, 
13 สระคึกฤทธ์ิ 1 13 เพ่ือการประปา, อุปโภค, บริโภค 
14 สระประชาสามัคคี 2 6 เพ่ือการประปา, อุปโภค, บริโภค 
15 สระหนองโจด 2.5 6 เพ่ือการประปา, อุปโภค, บริโภค 
16 สระหนองแวง 2.5 4 เพ่ือการประปา, อุปโภค, บริโภค 
17 สระหนองเดิ่น 1 3 เพ่ือการเกษตร 
18 สระหนองควายตาย 1 11 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
19 สระสี่เหลี่ยม 0.5 8 เพ่ือการเกษตร, อุปโภค, บริโภค 
20 หนองตะกุด 37 5 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 
21 หนองปันดา 60 3 เพ่ือการเกษตร 
22 บ่อหลุบ 10  7 เพ่ือการเกษตร, ประปา, อุปโภค, บริโภค 

 

5.   ข้อมูลอื่น ๆ 
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
- ทรัพยากรดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  และบางแห่งเป็นดินเค็ม  มีศักยภาพปาน

กลาง  ต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแห่ง 
- ทรัพยากรน้าํ  ในเขตพ้ืนท่ีมีทรัพยากรนํ้า  ดังน้ี 

1.  ลําห้วยแอก 12. หนองเหลก็ 22. สระประชาสามัคคี 
2.  หนองสระใหญ่ 13. หนองหวาย 23. สระหนองโจด 
3.  หนองอีโซ 14. หนองตะลมุปุ้ก 24. สระหนองแวง 
4.  หนองนาม่อง 15. หนองสระเหล็ก 25. สระหนองเด่ิน 

 
 
 

5.  หนองแสง 16. หนองโพธ์ิ 26. คลองระหาน 
6.  หนองไม้ตาย 16. หนองสระบก 27. คลองอีสานเขียว 
7.  สระแดง 17. สระคึกฤทธิ์ 28. หนองตะกดุ 
8.  สระวังน้ําเย็น 18. สระน้อย 29. หนองปันดา 
9. สระหนองควายตาย 19. เลิงระคํา 30. เลิงเฒ่าค่าย 
10. บ่อหลุบ 20. เลิงบ่อ 31.กุดเวียนใน-นอก 
11. คลองมุก 21.หนองใหญ่  

 
- ทรัพยากรป่าไม้ 
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สภาพป่าของตําบลหนองค่ายมีพ้ืนท่ีป่าจํานวนน้อย  ส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณะประโยชน์  เกษตรกร
จะเลี้ยงสัตว์และหาอาหารป่า (เห็ด)  ในช่วงฤดูฝน  และส่วนหน่ึงเกษตรกรจะใช้พ้ืนท่ีในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
การปลูกผัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และปลูกไม้โตเร็วเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน  เช่น  สะเดา  ยูคาลิปตัส 
 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 
-   ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น จํานวน 300 คน 
-   ไทยอาสาป้องกันชาติ -  รุ่น จํานวน - คน 
-   กองทุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ -  รุ่น จํานวน - คน 
-   สมาชิก  อปพร. 2  รุ่น จํานวน 50 คน 
     

5.3 อุณหภูมิ 
อากาศหนาวท่ีสุด  เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด  15  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  42  องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนที่สุด  เดือน เมษายน พฤษภาคม  

5.4 การต้ังถ่ินฐาน 
รูปแบบการต้ังถิ่นฐานของชาวตําบลหนองค่าย  จะต้ังถิ่นฐานอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ  บนท่ีดอนติด

แหล่งนํ้าโดยอยู่กันในระบบเครือญาติ  มีความเป็นอยู่เรียบง่าย  นับถือผู้อาวุโสกว่า  ราษฎรส่วนใหญ่เป็น     
คนด้ังเดิมของท้องถิ่น  บ้างก็อพยพมาจากจังหวัดอ่ืน  เช่น  จังหวัดอุบล,ขอนแก่น,มหาสารคาม 

5.5 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด 
ชาวบ้านตําบลหนองค่าย  มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ดีงามและเช่ือถือสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน   ในปัจจุบัน  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีชาวตําบลหนองค่ายเคารพนับถือ  ราษฎร
จะให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้นํา  โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบท้ัง  12 เดือนเรียกว่า  ฮีต 
12  คอง 14 ดังนี ้

ฮีต  12  มีดังนี ้    
เดือนอ้าย ประเพณีมนต์พระสงฆ์เข้ากรรม เดือนเจ็ด ประเพณีไหว้ปู่ตาบ้าน(บุญเบิกบ้าน) 
เดือนย่ี ประเพณีบุญคุณข้าว เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา 
เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจ่ี เดือนเก้า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 
เดือนสี่ ประเพณีบุญพระผเวส เดือนสิบ ประเพณีบุญข้าวสารท 
เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์ และขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 
เดือนหก ประเพณีบุญบ้ังไฟ เดือนสิบสอง ประเพณีกฐิน 
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แต่ปัจจุบันสังคมชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับค่านิยมและความเช่ือประเพณีของสังคมเมือง  มา
ใช้จึงไม่เคร่งครัดในฮีตและคองมากนัก  และบางประเพณีไม่ได้ทําเป็นประจําก็อาจจะสญูหายไปบ้าง 

นอกจากประเพณีท่ีได้ได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้ว   การเป็นอยู่ก็ได้เปล่ียนแปลงไป เช่น 
การแต่งตัว  ผู้หญิงมีการสวมใส่กางเกงมากข้ึน  การหุงหาอาหารก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปหรืออาหาร
จานด่วน   เป็นต้น  การประกอบอาชีพเปล่ียนไปจากการทํามาหากินเป็นการทํามาค้าขาย  การถือ
ครองท่ีดินมีแนวโน้ม ลดลง 

 
5.6 ศาสนา /ส่ิงยึดเหน่ียว /ความเช่ือ 
ศาสนา 
ประชาชนในตําบลหนองค่าย  ร้อยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ  แต่ละหมู่บ้านได้สร้างวัดเกือบ  ทุก

หมู่บ้าน  และมีบางหมู่บ้านก็จะมีสํานักสงฆ์  เพ่ิมขึ้น 
ส่ิงยึดเหนี่ยว  
ได้แก่  พระมหากษัตริย์  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา  ประเพณีบูชาผู้ท่ีทําคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ  

เช่น  ท้าวสุรนารี  และให้ความเคารพนับถือผู้ท่ีอาวุโส  เช่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ผู้แก่ผูเ้ฒ่า   ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํา
ทางศาสนา 

ความเชื่อ 
ชาวตําบลหนองค่ายยังมีความเช่ือเรื่องเวรกรรม  บาป บุญ  เรื่องเร้นลับและคาถาอาคม  ภูตผีปีศาจอยู่  

เช่น  มีหมอน้ํามนต์  การทําบุญปู่ตาบ้าน บุญบั้งไฟ  บุญบูชาข้าว  ทําบุญเบิกบ้าน การรักษาด้วยการรําทรง  
 

สรุป เพ่ือให้การวางแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีความ 
ครบถ้วนสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา  
และความจําเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีแล้วสามารถจําแนกปัญหาในพ้ืนท่ี   
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังน้ี 
สภาพปัญหา 

4.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
(1)  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่า   
(2) ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า   
(3) ปัญหาเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต 

คอง  14  มีดังนี ้  
1.   บุญผ้าป่า 8.   การเลี้ยงแม่นางด้ง 
2.   บุญแห่ข้าวพันก้อน 9.   การเล่นแม่นางกวัก 
3.   บุญแห่ดอกไม้ 10. เทศน์พญาคันคาก 
4.   บุญแจกขา้ว 11. สวดคาถาปลาข้อ 
5.   บุญพรรษาค้าง 12. การเล่นโยนครกโยนสาก 
6.   การเลี้ยงผตีาแฮก 13. การเล่นแม่นางข้อง 
7.   การแห่นางแมว 14. ประเพณีลงแขก 



(4) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรท้ังด้านพืชและ
สัตว์ 
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     4.2 ปัญหาด้านสังคม 
(1) ปัญหาครอบครัวแตกแยก  
(2) ปัญหาด้านยาเสพติด  
(3) ปัญหาเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
(4) ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม 

4.3 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) ปัญหาด้านขาดสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง 
(2) ปัญหาด้านถนนท่ีไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน 
(3) ปัญหาแสงสว่างในเวลาค่ําคืน 

4.4 ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
(1) ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ํา คูคลอง มีวัชพืชและต้ืนเขิน และมีไม่เพียงพอ 

4.5 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
(1) ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
(2) ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ 
(3) ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ 

4.6 ปัญหาด้านการเมือง  
(1) ปัญหาด้านประชาชน เยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(2) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
(3) ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 

4.7 ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) ปัญหาเด็กและเยาวชนบางส่วนอ่านหนังสือไม่ออก 
(2) ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

4.8 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ปัญหาขาดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ 
(2) ปัญหาด้านการท้ิงและกําจัดขยะมูลฝอย 
(3) ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 

4.9 ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
(1)  ประสานแผนงานหรือการทํางานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอ่ืน 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายนั้น   เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองค่ายจะสมบูรณ์ได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ยัง
ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม   
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  น้ัน จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้า
มาช่วย  ท้ังน้ีเพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ท่ีจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค   
ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ท้ังน้ีสามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  7 ด้าน ซ่ึงภารกิจดังกล่าวถูกกําหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

5.  ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 



5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนี ้
(1)  การจัดให้มีและการบํารุงทางนํ้าและทางบก 
(2)  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(3)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
(4)  การสาธารณูปการ 
(5)  การจัดให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า  
(6)  จัดให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
(7)  การจัดให้มีตลาด 
(8)  การจัดให้มีและการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
(3)  การป้องกัน  การบําบัดโรค  และการจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล 

   (4)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย 
      โอกาส 
(5)   การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  
(6)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7)  การจัดให้มีสุสานและ ฌาปนสถาน 
(8)  การจัดให้มีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา   การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  

สวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9)  การบํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
                        ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
         (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และลัทธิเสรภีาพของประชาชน  
        (2)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
        (3)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
           (4)  การผังเมือง  



      (5)  จัดให้มีท่ีจอดรถ  
                     (6)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ 
                          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  

      (7)  การควบคุมอาคาร  
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว  

                        มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1)   การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และประสานจัดทําแผนพัฒนากับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(2)   การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
(3)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(4)   การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไม่ว่าจะดําเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
        (5)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
        (6)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
                         (7)  บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

 (8)  กิจการเก่ียวกับการพาณิช  
(9)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
(10)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมี
ภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
(3) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

 
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1)  การจัดการศึกษา 
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

    ท้องถิ่น  



(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 
5.7    ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                           และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  

(3) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

ภารกิจท้ัง  7  ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย   ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
คํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ 
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ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ 



2. การส่งเสริมการเกษตร 
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
6. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
7. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. การส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด 

  

 ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
3. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางเมืองและการบริหาร 
4. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดกลาง โดยได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่  

1. สํานักงานปลัด  
2. กองคลัง   
3. กองช่าง   
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ทั้งนี้ ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวนทั้งสิ้น 32 อัตรา มีพนักงานส่วนตําบล
ปัจจุบัน 16 อัตรา พนักงานจ้างทั้งสิ้น จํานวน 11 อัตรา  แบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 8 อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา รวมกําหนดตําแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน  32  อัตรา และ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีภารกิจ  และมีความต้องการใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ในการปฏิบัติภารกิจ  จึงต้องมีการกําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบอัตรากําลัง   
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าท่ี  เพ่ือท่ีจะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองค่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ท้ังน้ีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาตรา 35   
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7.  สรุปปัญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 



 
 
 
 8.1 โครงสร้างกําหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย ได้กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ       
ไว้ 4 ส่วน ได้แก่ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือรองรับภารกิจ
และปริมาณงาน ดังน้ี 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม ่ หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
      -  งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานตรวจสอบภายใน 
      -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      -  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
      -  งานการพัฒนาชุมชน 
      -  งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
         ส่วนใด 

1.2 งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผน 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -  งานงบประมาณ 
       -  งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร์ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
       -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานอํานวยการ 
       -  งานป้องกัน 
       -  งานฟ้ืนฟู 
       -  งานกู้ภัย 
     1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 

1. สํานักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 

      -  งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานตรวจสอบภายใน 
      -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      -  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
      -  งานการพัฒนาชุมชน 
      -  งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
         ส่วนใด 

1.2 งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผน 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -  งานงบประมาณ 
       -  งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร์ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
       -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

     1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 

 

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 



- งานศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
- งานวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  
- งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธ์พืช  

วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี 

- งานศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
- งานวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  
- งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธ์พืช  

วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม ่ หมายเหตุ 
1.6 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
  -  งานข้อมูลวิชาการ 
  -  งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์ 
  -  งานเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์ 
  -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
  1.7 งานส่งเสริมสาธารณสุขและ 
       ส่ิงแวดล้อม 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่ง 
          แวดล้อม 

- งานงานชีวอนามัย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่สาธารณสุข 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 

2.  กองคลัง 
      2.1  งานการเงิน 
      -  งานการเงิน 
      -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      2.2  งานบัญชี 

     1.6 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
  -  งานข้อมูลวิชาการ 
  -  งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์ 
  -  งานเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์ 
  -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
  1.7 งานส่งเสริมสาธารณสุขและ 
       ส่ิงแวดล้อม 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่ง 
          แวดล้อม 

- งานงานชีวอนามัย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่สาธารณสุข 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 

2.  กองคลัง 
      2.1  งานการเงิน 
      -  งานการเงิน 
      -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      2.2  งานบัญชี 

 



      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -  งานพัฒนารายได้ 
      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -  งานพัฒนารายได้ 
      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ หมายเหตุ 
    2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3.  ส่วนโยธา 

3.1  งานก่อสร้าง 
      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
      -  งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทาง 
          คมนาคม 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 
      -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      -  งานระบายน้ํา 
      3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนท่ี 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

     2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 

3.1  งานก่อสร้าง 
      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
      -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง 
          คมนาคม 
      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 
      -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      -  งานระบายน้ํา 
      3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนที ่
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 



     4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
     -  งานบริหารวิชาการ 

 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

      - งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย  
          ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและ 
         วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 

4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

     4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
     -  งานบริหารวิชาการ 
     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ 
          วัฒนธรรม 
      -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย  
          ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและ 
         วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 

4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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8.2  การวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย   

“โครงสร้างพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน  พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพ่ิมพูนรายได้ประชาชน” 
พันธกิจ  (mission)   

1.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  
2. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตามอํานาจหน้าที่ ให้

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
4. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองค่าย 

5. สร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 

6. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



8. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตําบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในตําบล   

9. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ   
 1. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาไฟฟ้า  ประปา  ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ   ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะใหค้วาม
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม   
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. จํานวนการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายนํ้า  และท่อระบายนํ้า 
 2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปา  
 4. จํานวนการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ํา 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายนํ้า  
และท่อระบายน้ํา 

1.  จํานวนการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทาง
ระบายนํ้า  และท่อระบายนํ้า 

2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟสาธารณะ 2.  จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 

3.  ก่อสร้าง  ขยายเขตการบริการประปา  ซ่อมแซม 
และจัดหาเครือ่งกรองนํ้าระบบประปา 

3.  จํานวนปริมาณการขยายเขตประปา  

4.  ขุดลอกและพัฒนาแหล่งนํ้า 4.  จํานวนการขุดลอกและพัฒนาแหลง่นํ้า 

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ  

1. สง่เสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือลดอัตราความเสี่ยง
ทางรายได้ของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 

2. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และให้มีตลาดกลางเพื่อจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือ
สถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือผลติภัณฑ์ของท่ีระลึกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกจิชุมชน  ร้านค้าชุมชนให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  เข้มแข็ง
และ   ท่ัวถึงด้วยการให้ความรู้ด้านการจัดการ  การตลาด  รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพ่ือ
พัฒนา อาชีพและรายได้ของประชาชนโดยให้ประชาชนบริหารจัดการเอง 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของประชาชน  เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้เขม้แข็งและเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน 
เป้าประสงค์    เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้ 
อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในตําบลลดลง 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. จํานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 2. จํานวนประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพ 
 3. จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์ 
 4. จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP 
 6. จํานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 1.จํานวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน 
2.ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ 2.จํานวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืช 
สัตว์ประมงและการแปรรูป 

1.จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านพืชและสัตว์ 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต 



GAP เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมด้านตลาดรับซ้ือสินค้า 

4.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้ 
 

1.จํานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้รายจ่ายลดลง และมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ และยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ   
 1. รณรงค์  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 
 2. จัดหาบุคลากรและจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขให้เพียงพอ  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  โดยเฉพาะในหมู่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธํารงภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และร่วมมือ

ร่วมใจอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ปี 
เป้าประสงค์    เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ซ่ึงเป็นไปตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2565)   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. จํานวนของประชาชนท่ีได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ 
 2. จํานวนผู้พิการมีกําลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
 3. จํานวนครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนในครอบครัว 
 4. จํานวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
 5. จํานวนประชาชนมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีจําเป็น 
 6. จํานวนปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง 
 7. จํานวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกันดี 

2.  การพัฒนาและสง่เสริมการศึกษา 2. จํานวนประชากรที่ได้รับการศึกษาและศกึษาเพ่ิมขึ้น 
3.  การพัฒนาและสง่เสริมด้านสุขภาพและอนามัย 3. จํานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
4.  การพัฒนาและสง่เสริมด้านสวัสดิการสังคม 
 

4. จํานวนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ยากไร้  
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความรับการบริการอย่างทั่วถึง 

5.  การพัฒนาและสง่เสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

5. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและด้านเสริมเสริมสุขภาพ
เพ่ิมขึ้น 

6.  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิและ
บรรเทาสาธารณภัย 

6. จํานวนประชาชนได้รับม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความเช่ือมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 5.ยุทธศาสตรด้์านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจ   1.รณรงค์ สง่เสริม การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักและให้ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน 
    2.พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
   3.รณรงค์การกําจัดขยะในครัวเรือน ให้กับประชาชน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1.ประชาชนเข้าใจให้เป็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
  2.จํานวนปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จํานวนของการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกลู 

2. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง และส่ิงปฏิกลู
ไม่เกิดปัญหา 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสรา้งสวนสาธารณะ 3. จํานวนสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ความเช่ือมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี  5. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ   พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 

เป้าประสงค์   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย มีการจัดสรรทรัพยากรทําให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชน
มากย่ิงขึ้น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
 2. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3. จํานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน  
 4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
 5. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. จํานวนประชาชนท่ีได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   

2.ปลูกฝงัการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
 

1. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3.ดําเนินการเพ่ิมศักยภาพและจัดการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลรวมถึงการบูรณาการพัฒนาร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

1. จํานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัด
ศึกษาดูงาน 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
3. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม   1.จํานวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสทิธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ท่ี 8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

นโยบายของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองค่าย 



1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน
ตําบล 
1.2 จัดให้มีการรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐ
พิธี 
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและอุปกรณ์พอเพียง 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก 
2.2 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบล 
2.3 จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะนําเสนอของบประมาณได้ทันท่วงที
จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ 
2.4 ทําการขยายเขตไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน 
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชน
ในเขตตําบลหนองค่าย อย่างพอเพียง(ตามหลักการ “เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส”) 
3.2 จะน้อมนํา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพ่ือให้
ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
3.3 ประสานสว่นกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาลําห้วยแอกให้เป็นแหลง่นํ้าสําหรับประกอบ
อาชีพทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตี 
4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4.2 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคทุกด้านให้ตําบลน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4.3 สร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทํางานกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ค่าย โดยให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
4.4 ส่งเสรมิและให้สนับสนนุการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ให้มีขวัญกําลังใจในการอาสาเข้ามาทํางานเพ่ือพ่ีน้องชาวตําบลหนองค่าย 
ตามความจําเป็นและภารกิจที่ปฏิบัติ 
4.6 ดูแลผูสู้งอายุ และคนพิการ ให้มีขวัญกําลังใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 



5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
5.1 ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรงเป็นแกนนําหลกัในการพัฒนาทุกด้าน
เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน 
5.2 ยกย่องและสง่เสริมผู้สูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมทั้งประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมา
ช่วยในการพัฒนาสังคม 
5.3 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาทุกระดับ จัดให้มีลานออกกําลังกาย ลานกีฬา 
5.4 ให้การสงเคราะหแ์ละสนบัสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูป่าชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชนในตําบลหนองค่ายทุกแห่งให้เป็นแหลง่
อาหารทางธรรมชาติ และเป็นแหลง่เรียนรูท้างธรรมชาติในด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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6.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนกัถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

7. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ พร้อม
ทั้งการสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7.2 สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ด้วยการทําประชาคมและติดต้ังกล่องรับเรือ่งร้อง
ทุกข์ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตตําบลหนองค่าย อย่างท่ัวถึง 
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด โดยร่วมมือ
กับเครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดตําบลหนองค่าย อปพร. ยามประจําหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
7.4 ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
7.5 จัดระบบให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม 
7.6 บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด เพ่ือประโยชน์ 
และโอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.7 สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน 



3.1 การวิเคราะห์กรอบการจดัทาํยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นสงัคม, ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคตต่อไป  ท้ังน้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะที่ใกล้ชิด    

กับประชาชนมากที่สุด  
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายมีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์ท้ังด้านการบริหารและ

ปกครอง โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสําคัญ 
3. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสําคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
4. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
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5. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
 รายได้ของประชาชน ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่าง
 ต่อเน่ืองประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
6. มีศูนย์เรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีช่ือเสียง และมีบทบาท

มากในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
7.   มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้วิชาการ และประสบการณ์ ในการดําเนินโครงการกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 
8. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. มีหอกระจายข่าวประจําทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
10. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน

ตําบล 
11. ผู้นําชุมชน (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม

และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 



12. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองค่าย 4 แห่ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน 
สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจําตําบลได้ในอนาคต 

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
1.  พ้ืนท่ีบางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟ้า  แหล่งน้ํา  ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างท่ัวถึง 
2. ประชาชนในบางหมู่บ้านที่ไม่มีท่ีดินและเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 
3. บางหมู่บ้านท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหา

การพัฒนา  จึงทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
4. แหล่งน้ําธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําใช้

ท่ีเพียงพอ 
5. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
โอกาส  (Opportunities-O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ

ต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดย
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542   

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น  
โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ด้าน  ทําให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้ง 
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งบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล ป้องกัน
และแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ทําให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้น
ให้ชุมชนพ่ึงตนเองรัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่



ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

2. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
         3. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปลูกฝัง
ค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

4. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลาย
ช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความต่อเน่ืองส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย มีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจํากัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

การรับค่านิยมตะวันตกทําให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
2. สภาวการณ์ทางการธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 

 

 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนํามาวิเคราะห์กําหนด
ตําแหน่งอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้
ดังน้ี 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. )  จํานวน    1    ตําแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ( รองปลัด อบต. ) จํานวน    1    ตําแหน่ง 
 

 สํานักงานปลัด  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการท่ี 

มิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  

1. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  จํานวน     1     ตําแหน่ง 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก./ชก.    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
3. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
4. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
5. นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.   จํานวน      1     ตําแหน่ง 
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พนักงานจ้าง  
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จํานวน      1     ตําแหน่ง 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
5. พนักงานขับรถยนต์     จํานวน      1     ตําแหน่ง 
6. นักการภารโรง      จํานวน      1     ตําแหน่ง 
7. คนงานทั่วไป      จํานวน      1     ตําแหน่ง 
 
 

กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน
ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตําบล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการกองคลัง   (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน      1     ตําแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.   จํานวน      1     ตําแหน่ง 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.   จํานวน      1     ตําแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.   จํานวน      1     ตําแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.    จํานวน      1     ตําแหน่ง 
พนักงานจ้าง 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน      1     ตําแหน่ง  
 
 

กองช่าง  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บํารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การ บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน       1      ตําแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ปง./ชง.     จํานวน       1      ตําแหน่ง 
พนักงานจ้าง 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จํานวน       1    ตําแหน่ง 



2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน       1      ตําแหน่ง 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งาน
บริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน      1      ตําแหน่ง 
2. นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.     จํานวน      1      ตําแหน่ง 
3. ครู คศ. 1       จํานวน      2      ตําแหน่ง 
4. ครู คศ. 2       จํานวน      1      ตําแหน่ง 
5. ครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน      1      ตําแหน่ง 
พนักงานจ้าง 
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)    จํานวน      1      ตําแหน่ง 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน      1     ตําแหน่ง 
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วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 
30 ถึง 48 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต  3  ปี  ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการใด  ในระยะเวลา  3  ปี  
ข้างหน้า  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย และเพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  3  ปี   
ดังน้ี    
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การวิเคราะห์ตําแหน่งการกําหนดตําแหน่ง 

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.  2561-2563  
ฉบับปรับปรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตรากําลัง
เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม่ เพ่ิม / ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถ่ินกลาง) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
รองปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถ่ินต้น) 1 1 1 1 - - -  

สํานักปลัด อบต.         
หัวหน้าสํานักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไปต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  



พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังต้น) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชีํานาญงาน 1 1 1 1 - -   
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง         
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างต้น) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - 1 1 - +1 - กําหนดเพ่ิม 

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม         
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
(นักบริหารงานการศึกษาฯต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 +1 - - ว่าง 
ครู คศ.1/คศ.2 3 3 3 3     
ครูผู้ดูแลเด็ก  1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1     
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 31 31 32 32    +1 +1 -  
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(1) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีอัตรากําลัง  ปัจจุบันจํานวน  32  ตําแหน่ง  
32  อัตรา   และตําแหน่งว่าง  2  ตําแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้ 
 

ท่ี ตําแหน่ง จํานวน เงินเดือน รวม ขั้นท่ีเพ่ิมในแต่ละป ี

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 



(คน) คนละ 2558 2559 2560 
1 ปลัด อบต. (นักบริหารท้องถิ่นกลาง) 1 33,140 557,280 14,160 3,780 15,840 
2 รองปลัด อบต.  (นักบริหารท้องถิ่นต้น) 1 25,970 353,640 10,560 2,940 12,240 
 สํานักปลัด       
3 หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไปต้น) 1 25,660 351,780 10,740 2,940 12,240 
4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 20,400 245,040 10,560 1,980 8,760 
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 19,410 233,340 7,320 1,920 7,680 
6 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 19,660 235,920 8,880 8,880 8,880 
7 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ว่าง - 309,000 7,320 10,470 12,000 
 พนักงานจ้าง       
9 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 17,040 204,480 7,320 - 8,179 
10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 13,030 156,360 5,640 - 6,254 
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 11,240 125,280 4,560 - 5,011 
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 10,440 134,880 4,920 - 5,395 
13 พนักงานขับรถยนต์ 1 9,000 108,000 - - - 
14 นักการภารโรง 1 9,000 108,000 - - - 
15 คนงานท่ัวไป 1 9,000 108,000 - - - 
 

16 
กองคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังต้น) 

 
1 

 
27,480 

 
371,760 

 
11,520 

 
3,300 

 
12,960 

17 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 22,490 270,660 8,520 2,760 11,160 
18 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 1 18,230 220,020 7,080 2,220 9,240 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน       

20 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ว่าง 17,890 216,540 7,560 1,920 7,680 
 

21 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
1 

 
10,810 

 
129,720 

 
4,680 

 
- 

 
5,189 
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ท่ี ตําแหน่ง จํานวน เงินเดือน รวม ขั้นท่ีเพิ่มในแตล่ะปี 



(คน) คนละ 2555 2556 2557 
 กองช่าง       

22 ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างต้น) 1 25,470 347,640 10,920 3,000 12,120 
23 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ว่าง - 256,440 6,000 8,520 9,720 
 พนักงานจ้าง       

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 10,860 130,320 4,680 - 5,213 

 
25 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
 (นักบริหารงานการศึกษาต้น) 

 
1 

 
24,490 

 
335,880 

 
10,080 

 
2,880 

 
12,000 

26 ครูผู้ดแูลเดก็  4 - - - - - 
 

27 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 10,810 129,720 4,680 - 5,189 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          -52- 
 
(2) ปี  2561  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมข้ึน       

จํานวน  1 ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังน้ี 
 

 
ท่ี ตําแหน่ง จํานวน 

คน 
เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ท่ีต้องต้ังไว้ 

(1)+(2)/2x (12) 
1. นักวิชาการศึกษา 1 9,740 49,480 355,320 

 
 

(3)ปี  2562  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มข้ึน  
จํานวน  1 ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังน้ี 

 
ท่ี ตําแหน่ง จํานวน 

คน 
เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ท่ีต้องต้ังไว้ 

(1)+(2)/2x (12) 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 9,400 23,510 197,460 

 
 
(4)ปี  2563  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมข้ึน  
จํานวน  - ตําแหน่ง  จํานวน  -  อัตรา  ดังนี้ 

 
ท่ี ตําแหน่ง จํานวน 

คน 
เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ท่ีต้องต้ังไว้ 

(1)+(2)/2x (12) 
1. - - - - - 

 
 
 

(5)  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ดังนี้ 
 

ท่ี ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
1 30,184,224.- บาท 31,693,435.- บาท 33,278,107.-  บาท 



 
 
หมายเหตุ   การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
               ประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา 
               หรือปีถัดไปเพิ่ม  5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายตามด้วยโครงสร้าง(Excell) 
 
53 
 
54 
 
55





-56- 
 

10.  แผนภูมิโครงสร้างงานแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ อบต. 
 
 
 
 
 
 

          
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)(1) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่างต้น) 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและ 
   ควบคุมอาคาร 
-งานประสาน 
   สาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษาต้น) 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานสง่เสริมการศึกษา 
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานการโรงเรยีน 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลังต้น) 

-งานการเงิน 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนทรัพย์สิน 
  และวัสดุ 
-งานพัฒนาและจัด 
  เก็บรายได้ 
 

สํานักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไปต้น) 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-งานส่งเสริมสาธารสุข  
  และสิง่แวดลอ้ม 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นตน้) (1) 
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                                                                                  โครงสร้างสาํนักปลัด 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
  นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.(1)                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(1)                                       

      นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ( 1 )                   ผช.นักเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
      พนักงานขับรถยนต์ (1) 
      นักการภารโรง (1) 
      คนงานทั่วไป (1)  
  

หัวหน้าสํานักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไปต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป 
(.............-..............) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
(..............-................) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(............-..............) 

งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
(...............-.................) 

งานกฎหมายและคดี 
(..............-................) 

งานนโยบายและแผน 
(..............-................) 

งานส่งเสริมสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

( - ) 



                                                                       
                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (1)   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. ( 1 )      

                                                                                                                                                       
                                 

ระดับ อท. 
สูง 

อท. 
กลาง 

อท. 
ต้น 

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. พนักงานจ้าง  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - 1 3 - - - - 4 - 3 
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    โครงสร้างกองคลงั 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)                 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (0)                     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.  (1) 
               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)                                                                       

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังต้น) (1) 

งานการเงิน 
(...............-.............) 

งานบัญชี 
(...............-.............) 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(...............-.............) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
(...............-.............) 

 



 
ระดับ อท. 

สูง 
อท. 
กลาง 

อท. 
ต้น 

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. พนักงานจ้าง  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - - 
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  โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  นายช่างโยธา ปง./ชง. ( 0 ) 
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (0)                 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

        
 

ระดับ อท. 
สูง 

อท. 
กลาง 

อท. 
ต้น 

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. พนักงานจ้าง  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(ทักษะ) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 
(..................-.................) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(..................-..................) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
(....................-.................) 

งานผังเมือง 
(.....................-...................) 
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  โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                           

               นักวิชาการศึกษา (0)                      ครู คศ. 1 (2) 
             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)         ครู คศ. 2 (1) 
                    ครูผู้ดูแลเด็ก (0) 
                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

    
ระดับ อท. 

สูง 
อท. 
กลาง 

อท. 
ต้น 

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. พนักงานจ้าง  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(ทักษะ) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - 1 2 - - - - 1 1 - 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

( นักบริหารงานการศึกษาต้น ) (1) 

งานบริหารการศึกษา 
(................-................) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(...................-..................) 

งานการโรงเรียน 
(..................-................) 



 
 
 
 
 
 
ข้อ 11 บัญชีจดัคนลงสู่ตําแหน่ง (Excell) 
 
61 
 
62 
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 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545  กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ก่อนมอบหมาย
หน้าท่ีให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่
ของพนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนตําบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้   หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจําเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้  ท้ังน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตาม
ความจําเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  และอาจ
กระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  สํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด  หรือ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด  
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทํา
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  
ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล มีระยะเวลา 3  
ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล  น้ัน 

1.  การพัฒนาผู้บริหาร/พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
1.2 การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย  2 ปี/ครั้ง 
1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
1.4 การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ๆ ละ 3  วัน 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 



1.5 ดําเนินการสํารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
สํารวจ 

2.  การพัฒนาความชํานาญการ (สายงานผู้บริหาร/สายงานผู้ปฏิบัติ)  
2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
2.2 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
2.3 การจัดหาเคร่ืองใช้ให้เพียงพอ 
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3.  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปล่ียนสายงาน 

3.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลท่ีบรรจุใหม่ 
3.2 การปฐมนิเทศแนะนําช้ีแจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนําท่ีจะเปล่ียนสายงานใหม่ 
3.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3-4 เดือนคร้ัง 

เพ่ือให้มีความรู้เบ้ืองต้นในงานหลาย  ๆ ด้าน 
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      ข้าราชการของ/พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย ทุกคน มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก  10 ประการ  ดังน้ี 

1.   การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.   การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
3.   การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
4.   การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์     

ทับซ้อน 
5.   การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6.   การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7.   การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8.   การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9.   การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10. การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา      

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

 



 
 

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

ภาคผนวก 
ประกอบแผนอัตรากําลัง  3   ปี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561-2563 
ฉบับปรับปรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



(คร้ังท่ี 1) 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 

 


