
 
 
 
 
 

 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 



๒ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน (ก.กลาง)เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํง ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน (ก.
จังหวัด) ก าหนดข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินวําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด  อยูํในสํวนราชการใด  จ านวน
เทําใด  ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของ
งานตลอดจนกระทั้งภาระคําใช๎จํายด๎านบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมือง
พัทยา) โดยให๎องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน จัดท าแผนอตัราก าลังของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินเพื่อใช๎
ในการก าหนดต าแหนํง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน(ก.จังหวัด )  
ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน(ก.กลาง) 
ก าหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน (ก.กลาง)  ได๎มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนด การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน  โดยก าหนดแนวทางให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต .และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน โดยเสนอ
ให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาให๎ความเห็นชอบโดยได๎ก าหนดให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต และเมืองพัทยา) แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  วิเคราะห์ความต๎องการ
ก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินตามแผนอัตราก าลัง 3  ปี 
  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติที่ได๎
ก าหนดไว๎ตามมาตรฐานทั่วไปตามข๎อ 1.1  และตามประกาศก าหนด ตามข๎อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานสํวนต าบล  (ก.อบต.) ได๎ให๎ความเห็นชอบแล๎วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2545   
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2545  และผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ได๎ลงนาม  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  2545      

1.4  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จ๎าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 ข๎อ 7 ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานจ๎างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายการปฏิบัติราชการขององค์ การ
บริหารสํวนต าบลและงบประมาณ และข๎อ 12 การก าหนดจ านวนและต าแหนํงพนักงานจ๎างองค์การบริหาร
สํวนต าบลในสํวนราชการตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงพนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวนต าบล แล๎วเสนอให๎คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให๎
ความเห็นชอบโดยให๎จัดท าและก าหนดรวมไว๎ในแผนอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล 
  1.5 เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นหนํวยงานองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลาง มีที่ตั้งอยูํในเขตอ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
อยูํหํางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  เส๎นถนนสายดํานขุนทด-โคกกรวด  ประมาณ   30  กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอขามทะเลสอ  และหํางจากอ าเภอขามทะเลสอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ใช๎เส๎นทางสายดํานขุนทด -โคกกรวด ระยะทางจากตัวอ าเภอ ถึงองค์การบริหารสํวนต าบล ประมาณ  16  
กิโลเมตร   มี 9 หมูํบ๎าน  มีเนื้อที่ ประมาณ 44.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,000 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 22.4 
ของเนื้อที่ทั้งหมดของอ าเภอขามทะเลสอ จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล
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หนองสรวงให๎ครบทุกด๎าน  และปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มีพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างไมํเพียงพอกับปริมาณงานที่มีจ านวนมาก อีกทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงยังขาด
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถประสบการณ์ในงานเฉพาะด๎าน   
                    1.6 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  จึงได๎จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มีโครงสร๎างการแบํงงาน  และระบบงานที่
เหมาะสมไมํซ้ าซ๎อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  2.2 เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มีการก าหนดประเภทต าแหนํง  สายงาน 
การจัดอัตราก าลัง โครงสร๎างสํวนราชการให๎เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
(อบจ.,เทศบาล ,อบต.และเมืองพัทยา) ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินแตํละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2542     

2.3 เพื่อให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสวํนท๎องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ 
การก าหนดต าแหนํง และการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน ข๎าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างวํา ถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ 
  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองสรวงให๎เหมาะสม        
  2.5 เพื่อให๎องค์การบริหารสวํนต าบล มีการวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง   เพื่อให๎การ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  เกิดประโยชน์ตํอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตํอภารกิจตามอ านาจ
หน๎าที่ มีประสิทธิภาพ มีความค๎ุมคํา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนํวยงานที่ไมํจ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 
  2.6 เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน
บุคคลให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.7 เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงได๎มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว๎ใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   รวมถึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหนํงการใช๎ต าแหนํง และการสรรหาให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง 
 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
          โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด๎วยนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
เป็นประธาน  ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน เป็นกรรมการ หัวหน๎าสํวนราช เป็นกรรมการ และมีข๎าราชการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ีโดยให๎มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องตําง ๆ  ดังตํอไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินแตํละประเภท ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ผู๎บริหารและสภาพปัญหาในพื้นที่ของต าบลหนองสรวง เพื่อให๎การด าเนินการขององค์การบริหารสํวนต าบล
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หนองสรวงบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎จ าเป็นต๎องสรรหาอัตราก าลัง ตามหนํวยงานตํางๆให๎เหมาะสมกับ
เปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาวํา  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรง
ตามภารกิจหรือไมํ อยํางไร หากงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต๎องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว 
อาจท าให๎การจัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพือ่ให๎เกิดการเตรยีมความพร๎อมในเรือ่ง
ก าลังคนให๎รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎สามารถแก๎ปัญหาของต าบลหนองสรวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต๎นคําใช๎จํายของก าลังคน : supply pressure เป็นการน าประเด็น
คําใช๎จํายบุคลากรเข๎ามารํวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆจ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆโดย
สํวนน้ีจะค านึงถึง 
  3.3.1การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนดระดับช้ันงาน
ในแตํละประเภท เพื่อให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับช้ันงาน เป็นไปอยํางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสํวนท๎องถ่ิน (ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน 
ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง) โดยหลักการแล๎ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพ และต๎นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินในแตํละสํวนราชการจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมํหรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพื่อให๎การท างานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจํายตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่วํา งานใดที่ต๎องมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มากกวําโดยเปรียบเทียบยํอมต๎องใช๎อัตราก าลังคน
มากกวํา อยํางไรก็ดีในภาคราชการสํวนท๎องถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชํน งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด๎านชําง หรืองานบริการบางประเภทไมํสารถก าหนดเวลามาตรฐานได๎ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช๎
ในกรณีของภาคราชการสํวนท๎องถ่ินนั้นจึงท าได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบมากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานแตํละสํวนราชการจะต๎องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวํามีความสอดคล๎องกับภารกิจ
ของหนํวยงานหรือไมํ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการ
พิเศษ หรืองานของหนํวยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต๎องมาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต๎อง
ใช๎ส าหรับการสร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ วํา หากผลงานที่ผํานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ อาจต๎องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ เพื่อให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหรือน าประเด็นตํางๆอยํางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยํางน๎อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 



๕ 
 
  3.6.1 เรื่องพื้นและการจัดโครงสร๎างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กรและการแบํง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลงัเปน็อยํางมาก เชํน หากก าหนดโครงสรา๎งที่มากเกนิไปจะ
ท าให๎เกิดต าแหนํงงานข้ึนตามอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสํวน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสํวนราชการในปัจจุบันมีข๎าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข๎าราชการ ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎ การปรับต าแหนํงที่เหมาะสมข้ึนทดแทน
ต าแหนํงที่จะเกษียณอายุ เป็นต๎น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ภายในสํวน
ราชการและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้นๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ซึ่งมุมมองตํางๆ
อาจท าให๎การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข๎อมูลของอัตราก าลังในหนํวยงานที่มีลักษณะงานใกล๎เคียงกัน เชํนเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ๎าหน๎าที่ใน อบต. ก และงานการเจ๎าหน๎าที่ใน อบต. ข ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบคล๎ายกัน 
โดยสมมุติฐานที่วําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลังของแตํละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
นําจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกันได๎ 
  3.8 ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมีแผนการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินทุก
คน โดยต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
  3.9 จัดท ากรอบอัตราก าลงั 3 ปี โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบคุคลต๎องไมํเกินรอ๎ย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจําย      
  3.10 ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของ
กลุํมงานตํางๆ 
  3.11 ก าหนดความต๎องการพนักงานจ๎างในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน โดยให๎หัวหน๎าสํวน
ราชการเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต๎องการในการใช๎พนักงานจา๎งใหต๎รงกับภารกิจและ
อ านาจหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติอยํางแท๎จริง และต๎องค านึงถึงโครงสร๎างสํวนราชการ และจ านวนข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ าในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินประกอบการก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง 
  3.12 ก าหนดประเภทต าแหนํงพนักงานจ๎าง จ านวนต าแหนํงให๎เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให๎เหมาะสมกับโครงสร๎างสํวนราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  3.13 ให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน และพนักงานจ๎างทุกคน ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถเกี่ยวกับมาตรฐานก าหนดต าแหนํง และคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนา
ความรู๎เพื่อน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานทั้งที่องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงด าเนินการ และหนํวยงานอื่นได๎
จัดฝึกอบรมอยํางสม่ าเสมอ 
4.สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพปัญหาของพืน้ทีแ่ละความต้องการของประชาชนสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง 
 

1.  สภาพท่ัวไป 



๖ 
 
    1.1  ท่ีตั้ง องค์การบริหารสวํนต าบลหนองสรวง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอขามทะเล
สอ  อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอขามทะเลสอ  ประมาณ  16  กิโลเมตร   ปัจจุบันต้ังอยูํในพื้นที่  ม.1 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลดํานใน อ าเภอดํานขุนทด 
ทิศใต ๎  ติดกับต าบลบึงอ๎อ อ าเภอขามทะเลสอ 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลดํานใน อ าเภอดํานขุนทด 
1.2  เน้ือท่ี  ประมาณ   44.8  ตารางกิโลเมตร หรือ   28,000  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  22.4  ของ

เนื้อที่ทั้งหมดของอ าเภอขามทะเลสอ (อ าเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ  200  ตารางกิโลเมตร)  หรือ
ประมาณร๎อยละ  0.219  ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ  20,493.9  
ตารางกิโลเมตร) 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยกึ่งที่ราบ  ในระดับความสูงจากน้ าทะเล  210  
เมตร, 200  เมตร ,  190  เมตร  และ  182  เมตร  จากด๎านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณหมูํที่  1, หมูํที่ 2  
ผํานไปด๎านตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณหมูํที่  3, หมูํที่ 4  ตามล าดับ   สํวนบริเวณดอนระดับความสูง  200  
เมตร  สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมส าหรับท าไรํมันส าปะหลัง  สํวนบริเวณที่ราบปัจจุบันใช๎ประโยชน์ในการท านา 

1.4  การปกครอง องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง  แบํงการปกครองออกเป็น  9 หมูํบ๎าน  
ดังนี้ 

 

ตารางที่   1   จ านวนหมูํบ๎านในต าบลหนองสรวง 
หมูํที ่ ช่ือหมูํบ๎าน ผู๎น าท๎องถ่ิน ต าแหนํง 
1 บ๎านหนองสรวง นายทิม          โนมขุนทด ผู๎ใหญบํ๎าน 
2 บ๎านดอนตานาด นายสงวน       เขพันดุง ก านันต าบล 
3 บ๎านหนองตะครอง นายบุญมี       พวงสันเทียะ ผู๎ใหญบํ๎าน 
4 บ๎านหนองกก นายปฐมพร     ฉวีวรรณ ผู๎ใหญบํ๎าน 
5 บ๎านหนองสรวงพฒันา นายสนิท        เจิมขุนทด ผู๎ใหญบํ๎าน 
6 บ๎านหนองสรวงสามัคคี นายประจวบ     รัตน์สันเทียะ ผู๎ใหญบํ๎าน 
7 บ๎านหนองสรวงรุงํเรือง นายส าราญ  แนมขุนทด ผู๎ใหญบํ๎าน 
8 บ๎านโคกพัฒนา นายไมล์         หวนสันเทียะ ผู๎ใหญบํ๎าน 
9 บ๎านหนองสรวงสันติสุข นายกอบชัย  บูรณะปิยสกลุ ผู๎ใหญบํ๎าน 

 
1.5  ประชากร 

  ในปี พ.ศ. 2563   ต าบลหนองสรวง มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  5,954  คน แยกเป็นชาย   
2,949  คน   หญิง  3,046  คน มีความหนาแนํนเฉลี่ย  132  คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนทั้ง
ต าบล  มีประมาณ  1,745  ครัวเรือน  ความหนาแนํนเฉลี่ย 3.72  คน /ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ย
หนึ่งครัวเรือนประมาณ  4 - 5  คน   
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ตารางท่ี  2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามหมูํบ๎าน 
หมู่ท่ี ชื่อบ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านหนองสรวง 275 425 448 873 
2 บ๎านดอนตานาด 246 377 388 765 
3 บ๎านหนองตะครอง 268 525 496 1,020 
4 บ๎านหนองกก 138 239 268 507 
5 บ๎านหนองสรวงพฒันา 179 339 355 690 
6 บ๎านหนองสรวงสามัคคี 208 307 312 624 
7 บ๎านหนองสรวงรุงํเรือง 209 313 308 618 
8 บ๎านโคกพัฒนา 41 78 77 153 
9 บ๎านหนองสรวงสันติสุข 181 346 365 704 
 รวม 1,745 2,949 3,049 5,954 

 

ที่มา : ข๎อมูลส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอขามทะเลสอ  กรมการปกครอง อ าเภอขามทะเลสอ    
                                                                                                ณ เมษายน พ.ศ. 2563   
 
 
 

ตารางท่ี 3  จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์  ที่ได๎รบัสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
 

 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านหนองสรวง 73 61 134 7 11 18 - - - 
2 บ๎านดอนตานาด 58 51 109 16 6 22 - - - 
3 บ๎านหนองตะครอง 68 69 137 12 7 19 1 - 1 
4 บ๎านหนองกก 26 38 64 7 10 17 - - - 
5 บ๎านหนองสรวงพฒันา 53 72 125 12 11 23 - - - 
6 บ๎านหนองสรวงสามัคคี 39 45 84 7 2 9 - - - 
7 บ๎านหนองสรวงรุงํเรือง 41 51 92 8 10 18 - - - 
8 บ๎านโคกพัฒนา 5 12 17 3 - 3 - - - 
9 บ๎านหนองสรวงสันติสุข 45 66 111 8 2 10 - - - 

ยอดรวม 408 465 873 80 59 140 1 - 1 
 

ที่มา :   ข๎อมูลผู๎สงูอายุ อบต.หนองสรวง  (ข๎อมูล ณ  กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 

จ านวนครัวเรือนตามข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล  ปี 2562  มีจ านวน  1,403  
ครัวเรือน  ประชาชนต าบลหนองสรวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร เป็นหลัก คือ 
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 ท าการเกษตร  จ านวน  1,364  ครัวเรือน  พื้นที่การเกษตร  23,916  ไรํ 
o พื้นที่ไรํ     จ านวน  10,722  ไรํ 
o พื้นที่การท านา    จ านวน  12,696  ไรํ 
o พื้นที่ท าการเกษตรอื่นๆ จ านวน  498  ไรํ 

 รับจ๎าง    จ านวน  234  ครัวเรือน   
 ค๎าขาย    จ านวน    68  ครัวเรือน   
 อื่นๆ    จ านวน    57  ครัวเรือน   

 

ตารางท่ี 4  รายรับ – รายจํายเฉลี่ยครัวเรือน  ตามข๎อมลูความจ าเป็นพื้นฐานระดบัต าบล  ปี 2562 
 

พื้นที ่ จ านวน 
ครัวเรือน 

รายได้ครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายจ่ายครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

การช าระหนี้สิน 
(บาท/ปี) 

หมํูที่ 1 บ๎านหนองสรวง 182 243,451 57,746 126,588 32,149 
หมํูที่ 2 บ๎านดอนตานาด 180 206,070 57,391 135,574 34,035 
หมํูที่ 3 บ๎านหนองตะครอง 218 245,616 68,979 140,510 44,194 
หมํูที่ 4 บ๎านหนองกก 107 181,122 48,489 151,271 23,480 
หมํูที่ 5 บ๎านหนองสรวงพัฒนา 163 256,544 69,518 222,324 74,897 
หมํูที่ 6 บ๎านหนองสรวงสามัคคี 193 212,266 58,239 160,773 30,895 
หมํูที่ 7 บ๎านหนองสรวงรุํงเรือง 167 234,330 60,149 188,333 38,549 
หมํูที่ 8 บ๎านโคกพัฒนา 33 222,338 73,372 126,970 36,367 
หมํูที่ 9 บ๎านหนองสรวงสันติสุข 160 206,739 51,415 175,660 40,294 

เฉลี่ยทุกพื้นที ่ 1,403 226,198 60,028 159,929 40,425 
     (ข๎อมูล จปฐ. ปี 2562  และแผนชุมชน  หมูํที่ 1 – 9 ประจ าปี 2562)  

 
3.  สภาพสังคม 

3.1  สถาบันและองค์การทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
  3.2.1 ประชาชนในต าบลหนองสรวงสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
   3.2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   -  วัดในพุทธศาสนา  จ านวน  3   แหํง  ได๎แกํ 
    1. วัดบ๎านหนองสรวง  ตั้งอยูํหมูทํี่  5 
    2. วัดบ๎านหนองตะครอง  ตั้งอยูํหมูทํี่  3 
    3. วัดบ๎านหนองกก  ตั้งอยูํหมูทํี่  4  
  3.2.3 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ประชาชนต าบลหนองสรวง  สํวนใหญํนบัถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด (ศาสนสถาน) 
เป็นศูนย์รวมในการประกอบงานบุญตามประเพณี และวันส าคัญทางศาสนา 
 
 

 
3.2  การสาธารณสุข 
 3.3.1 การใหบ๎รกิารทางด๎านสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้ 
 - โรงพยาบาลสงํเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2    แหํง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.)  จ านวน  9    แหํง 
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 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานโรงเรียน(ศสมร.)  จ านวน  3    แหํง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานวัด (ศสมว.)  จ านวน  3    แหํง 

- อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า ร๎อยละ 100 
3.3.2 จ านวนบุคลากรทางสาธารณสุข 
- เจ๎าหน๎าทีส่าธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์) จ านวน     7    คน 
- แพทย์ประจ าต าบลหนองสรวง   จ านวน     1    คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) จ านวน  153   คน  
- อาสาสมัครดูแลผูป๎ุวยติดเตียง   จ านวน     9    คน 

                     - อาสาสมัครดูแลผู๎สงูอายุ (อส.ผส.)           จ านวน      9   คน 
3.3  การศึกษา 

   ต าบลหนองสรวงมสีถานศึกษา  จ านวน  5  แหํง  ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ๎านหนองสรวง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีการศึกษาตั้งแตํระดับช้ัน 

อนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 
2. โรงเรียนบ๎านหนองกก  เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา  มีการศึกษาต้ังแตํระดับช้ัน 

อนุบาล ถึง ระดับช้ันปฐมศึกษา ปีที่ 6 
3. โรงเรียนบ๎านหนองตะครอง  เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา  มีการศึกษาต้ังแตํระดับช้ัน 

อนุบาล ถึง ระดับช้ันปฐมศึกษา ปีที่ 6 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองสรวง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงมี

การสํงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กกํอนเกณฑ์ อายุ  2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองกก  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มี

การสํงเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กกํอนเกณฑ์ อายุ  2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง 
 

ตารางท่ี 5  แสดงข๎อมูลการศึกษา 
 

สถานศึกษา ประเภท
สถานศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
นักเรียน ครู นักเรียน ครู นักเรียน ครู 

โรงเรียนบ๎านหนองสรวง โรงเรียนขยาย
โอกาส 

404 21 408 21 392 24 

โรงเรียนบ๎านหนองกก โรงเรียน
ประถมศึกษา 

68 4 69 4 68 9 

โรงเรียนบ๎านหนองตะครอง  โรงเรียน
ประถมศึกษา 

58 5 57 5 70 7 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ๎านหนองสรวง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

51 3 47 3 50 2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ๎านหนองกก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

34 2 37 2 34 1 

รวม 615  618  614 19 
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    3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ต าบล หนองสรวง  มีสถานีต ารวจภูธร  1 แห่ง อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

สถานีต ารวจภูธรหนองสรวง  ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี  ต าบลหนองสรวง อ าเภอ    
ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
4.  การบริการพ้ืนฐาน 
      4.1 การคมนาคม 
  การคมนาคมในต าบลหนองสรวง  ในปัจจุบันมีถนนเข๎าถึงทกุหมูบํ๎าน 
  -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 96  สาย   ความยาวรวม    42,118   เมตร 
  -   ถนนลาดยาง     2   สาย ความยาวรวม      4,000   เมตร 
  -   ถนนลูกรัง     5   สาย ความยาวรวม      5,000   เมตร 
  -   ถนนหินคลุก   12   สาย ความยาวรวม      2,730   เมตร 
  -   ถนนคันดินเสริมลูกรงั    2   สาย ความยาวรวม         500   เมตร 

-   รถประจ าทางระหวํางดํานขุนทด - นครราชสีมา 
-   รถประจ าทางระหวํางหนองสรวง - นครราชสีมา 

      4.2   การโทรคมนาคม 
 มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  จ านวน  1  แหํง 
 มีหอกระจายขําว    จ านวน  9  แหํง 
 โทรศัพท์ต าบลหนองสรวง  มีตู๎โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   13  ตู๎  ส าหรับติดตั้ง 

ตามบ๎านเรือนราษฎรนั้นมีปริมาณที่น๎อย  และมีติดตั้งเฉพาะหนํวยงานราชการ  เพราะการวางคํูสายโทรศัพท์ 
ยังไมํได๎ขยายเขตมาถึงต าบลหนองสรวง  ประชาชนสํวนใหญํใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่    

 ไปรษณีย์ต าบลหนองสรวง  มีที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตประจ าต าบล อยูํที่หมูํที่ 1  
บ๎านหนองสรวง ต าบลหนองสรวง  และที่ท าการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

 

      4.3  การไฟฟ้า 
   ทุกหมูํบ๎าน  ประชากรทีม่ีไฟฟูาใช๎  100 % 

     4.4  ระบบประปา 
 มีระบบประปาหมูํบ๎านที่ใช๎รํวมกัน 6 หมูํบ๎าน คือหมูํที่  1, 2, 5, 6, 7 และ  9    
 ประปาหมูบํ๎าน  คือ หมูํที่  3 ,4 และ  8   
 มีครัวเรอืนที่ใช๎น้ าประปา  จ านวน 1,523  ครัวเรือน 
 

4.5   แหล่งน้ า 
     แหลํงน้ าในต าบลหนองสรวง  จ านวน  15  แหํง 

 อํางน้ า  จ านวน  1  แหํง  ได๎แกํ อํางหนองสรวง  หมูํที่ 1 
 สระน้ า  จ านวน  7  แหงํ  ได๎แกํ  สระน้ าค๎าง  หมูํที่ 2 , สระหนองกก  หมูํที ่4 , 

สระยายเล  หมูํที่ 8 , สระบ๎านเจียบ หมูํที่ 3 , สระน้ าปาุช๎าสาธารณะ หมูํที่ 9 ,  
สระน้ าบ๎านหนองวงศ์ หมูทํี่ 3 , สระน้ าดอนตะแบง  หมูํที่ 3 

 หนองน้ า  จ านวน  5  แหํง  ได๎แกํ  หนองขาม  หมูํที่ 1 , หนองบัวน๎อย  หมูํที่ 5 , 
หนองบัวใหญํ  หมูทํี่ 5 , หนองกระฉิม  หมูํที่ 7 , หนองขอน  หมูํที่ 5 

 บึง  ,คลอง จ านวน 2 แหํ ง ได๎แกํ  บึ งหนองตะครอง  หมูํที่3  ,คลองโกรก                
กระสังข์  หมูํที่ 5 
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5.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี   ได้แก่  เกลือสินเธาว์ 
 5.2  มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ๎าน       4 รุํน จ านวน    355  คน 
  - ไทยอาสาปูองกันชาติ      1 รุํน จ านวน    100  คน 
  - กองหนุนเพือ่ความมั่นคง     1 รุํน จ านวน      80 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน    153 คน 
  - หอกระจายขําวประจ าหมูบํ๎าน  จ านวน        9  แหํง 
  - อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน      33  คน 
            - อาสาสมัครดูแลผูส๎ูงอายุ (อส.ผส.) จ านวน        9  คน 
            - อาสาสมัครเกษตรหมูบํ๎าน (อกม.)  จ านวน        9  คน 
            - อาสาสมัครดูแลผูป๎ุวยติดเตียง           จ านวน        9   คน 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
1) การรวมกลุมํของประชาชน 

แยกประเภทกลุํม 
- กลุํมอาชีพ   18 กลุํม 
- กลุํมออมทรัพย ์    6 กลุํม 
- กลุํมสตรสีหกรณ์    2 กลุํม 
- กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน    9 กลุํม 

2) จุดเดํนของพื้นที่ (ที่เอื้อตํอการพัฒนาต าบล) เส๎นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟูา แหลํงน้ า  
และทรัพยากรด๎านตํางๆ ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุํนเกํา ยึดถือปฏิบัติ
กันอยํางสม่ าเสมอ ประชาชนอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข มีความโอบอ๎อมอารี ไมํมีปัญหาด๎านมวลชน 
สภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปอยูํในสภาพดี พื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

       ให๎องค ์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงยกฐานะจากสภาต  าบลข้ึนเป ็นองค ์การบร ิหารส ํวนต  าบล 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕39  องค ์ประกอบ ประกอบด ๎วยสภาพ
ทั่วไป ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านส ังคม ด๎นการเมือง การบริหาร ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ด๎านการสาธารณสุข ด๎ า น ก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม   

    อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง ส ร ว ง ตั้งอยูํทางท ิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่วําการ
อ  าเภอขามทะเลสอ จากที่วําการอ าเภอขามทะเลสอ ประมาณ 16  ก ิโลเมตร และห ํางจากศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  30 กิโลเมตร มีเน ื้อ ประมาณ 44.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,000 ไรํ คิด
เป็นร๎อยละ 22.4 ของเนื้อที่ทั้งหมดของอ าเภอขามทะเลสอ ภ ูม ิประเทศม ีล ักษณะเป ็นแบบลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน๎อยกึ่งที่ราบ สภาพพื้นที่จึงเหมาะสม ทางการเกษตร (ไรํมันส าปะหลัง)เลี้ยงสตัว์ ,สํวนบริเวณที่ราบปัจจุบัน
ใช๎ประโยชน์ในการท านา และอุตสาหกรรมในครัวเรือนอื่น มีแหล ํงที่สำค ัญได ๎แกํ อํางเก็บน้ าหนองสรวง ม ีแหล ํง
น้ าเพ ื่อก ักเก ็บน้ าเพื่อการเกษตร ที่สำค ัญได ๎แกํ สระน้ าค๎าง สระหนองกก สระยายเล สระบ๎านเจียบ สระน้ า 
ปุาช๎าสาธารณะ สระน้ าบ๎านหนองวงศ์ ฯ  จ านวนหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารส ํวนต าบลหนองสรวงมีทั้งสิ้น 
9  หมูํบ๎าน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,745 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,995 คน ท าการเกษตร จ านวน 1,264 
ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร  23,916  ไรํ   รับจ๎าง  จ านวน 234 ครัวเรือน  ค๎าขายจ านวน 68 ครัวเรือน  
อื่นๆ จ านวน 57  ครัวเรือน 

                  เพื่อให๎การวางแผนอัตราก าลัง  3 ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงมีความ     
ครบถ๎วน  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
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องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ได๎วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล วํามี
ปัญหาอะไร และความจ าเป็นพื้นฐาน และความต๎องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ส าคัญ ดังนี้   
   สภาพปัญหาในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  และความ
ต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังน้ี 

(1)  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1   ปัญหาด๎านการคมนาคมขนสํงระหวํางหมูํบ๎านไมํสะดวก 

   1.2   ปัญหาด๎านไฟฟูา 
   1.3   ปัญหาขาดโทรศัพท์สาธารณะ 
   1.4   ปัญหาการขาดทางระบายน้ าและทํอระบายน้ าเสีย 
   1.5   ปัญหาประปา 
   1.6   น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ไมํเพียงพอ 

 (2)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
         2.1   ปัญหาผลผลิตด๎านการเกษตรตกต่ า 
         2.2   ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
         2.2   ปัญหาด๎านการตลาด 
         2.3   ปัญหาความยากจนและขาดอาชีพเสรมิ 
         2.4   ปัญหาขาดเงินทุนประกอบอาชีพ             

 (3)  ปัญหาด้านสังคม 
         3.1   ปัญหาการขาดผู๎ดูแลของผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส 
         3.2   ปัญหายาเสพติด 

       3.3   ปัญหาการขาดความรัก ความอบอุํน ความเอื้ออาทร ความมีน้ าใจ ความผูกพันระหวํางครอบครัว  
และสังคม 

(4)  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
         4.1  ปัญหาด๎านการเมือง การปกครอง 
         4.2  ปัญหาการจัดเก็บรายได๎ 

(5)  ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
         5.1   ปัญหาโรคติดตํอ 

   5.2   ปัญหาการสํงเสริมสุขภาพ 
         5.3   ปัญหาผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ปุวยติดเช้ือเอดส์ ขาดการดูแล 
         5.4   ปัญหาขยะมูลฝอย 

(6)  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
         6.1   การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล๎ง 

   6.2   ขาดแคลนน้ าเพื่อใช๎ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(7)  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1   ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
7.2   ปัญหาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
7.3   ปัญหาการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
7.4   ปัญหาน้ าเค็ม 
7.5   ปัญหาแหลํงน้ าตื้นเขิน 
7.6   ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
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(8)  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม 
8.1  ปัญหาระดับการศึกษา 

(9)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการท่ัวไป 
9.1  ปัญหางบประมาณด าเนินการ 

 
ความต้องการของประชาชน  
  ประชาชนทั่วไปมีความต๎องการให๎องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและ
พัฒนาต าบลในทุกด๎านทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิงแวดล๎อม ในการด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่กฎหมายก าหนดนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง จะต๎อง
ยึดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนตามหลัก        
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ประกอบด๎วย 
    1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

(1)  สนับสนุนงบประมาณกลุํมอาชีพตํางๆเพื่อให๎กลุํมอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน 
(2)  ฝึกอบรมอาชีพตามความต๎องการของประชาชน 
(3) สํงเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการประกอบอาชีพสนับสนุนกลุํมแมํบ๎านท า

น้ าพริก 
(4) สํงเสริมการเพิ่มผลผลิตโดยใช๎พืชพันธ์ุดี 
(5) สํงเสริมการแก๎ไขปัญหาดินเค็ม 
(6) สํงเสริมการแก๎ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 
(7) สงํเสริมการจัดต้ังโรงสีชุมชนหมูํ 1 -9 
(8) จัดต้ังตลาดสดประจ าต าบล         

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
(1) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ า /สูง   ม. 1 – 9 
(2) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ม.1 - 9 เพิ่มเติม 
(3) ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะตามจุดตํางๆที่ช ารุด 
(4) กํอสร๎างถนนคอนกรีตขยายเขตประปาหมูํบ๎าน  หมูํ 1,2,5,6,7,9 / 3,4,8 
(5) ดูแลระบบประปาหมูํบ๎าน 
(6) สํงเสริมการจัดการดูแลระบบประปาหมูํบ๎าน(แบบผิวดิน) 
(7) กํอสร๎างถนน คสล. 
(8) กํอสร๎างถนนคันดินเสริมลูกรัง และถนนลูกรัง 
(9) กํอสร๎างถนนหินคลุก 
(10) ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
(11) กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
(12) วางทํอระบายน้ า คสล. 
(13) ขุดลอกแหลํงน้ าตํางๆ 
(14) โครงการขุดบํอน้ าด่ืม 
(15) กํอสร๎างและซํอมแซม ฝายน้ าล๎น 
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3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
(1) สํงเสริมสวัสดิการผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ และผู๎ด๎อยโอกาส 
(2) ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
(3) ปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อย          
(4) สํงเสริมการการรับรู๎ขําวสารของประชาชน 
(5) สํงเสริมการมีสุขภาพที่ดี   
(6) ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
(7) สํงเสริมการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
(8) สํงเสริมงานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม  

     4.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
(2) การกํอสร๎างบ๎านพักข๎าราชการ/พนักงานจ๎าง 
(3) การปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณภายใน และภายนอกอาคารที่ท าการ 
(4) การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ปูายประชาสัมพันธ์ตํางๆ 
(5) การสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรท๎องถ่ิน 

     5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(1) สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(2) ฝึกอบรมอาสาสมัครการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(3) ปลูกปุาชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ปุาชุมชน หมูํ  1 - 9 
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองสรวง หมูํ  1 
(6) จัดซื้อถังขยะ          

     6.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ และวัฒนธรรม   
  (1)  สํงเสริมพัฒนาการศึกษา 
  (2)  สํงเสริมสุขภาพนักเรียน 
  (3)  สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน 
  (4)  สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  (6)  สนับสนุนการแขํงขันกีฬาทุกระดับ  ทุกประเภท 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท๎องถ่ินขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง นั้น  เป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนในการรํวมคิดรํวมแก๎ไขปัญหา รํวมสร๎าง รํวมจัดท า สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถ่ินในทุกด๎าน การพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองสรวงจะสมบูรณ์ได๎ จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือของชุมชนในพื้นที่ให๎เกิ ดความตระหนัก
รํวมกันแก๎ไขปัญหา  และความเข๎าใจในแนวทางแก๎ไขปัญหากันอยํางจริงจัง องค์การบริหารสํวนต าบล      
หนองสรวง  ยังได๎เน๎นให๎คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได๎เน๎น
การสํงเสริม และสนับสนุนให๎การศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สํวนด๎านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน๎นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองในท๎องถ่ิน  และยังจัดให๎ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสํวนรวม 
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 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถ่ิน   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให๎ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น  7  ด๎าน ซึ่งภารกิจดังกลําวถูกก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2542 
                     การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินการตามภารกิจทั้ง 7 ด๎าน องค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
สรวงได๎ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT คือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและภัยคุกคามในการด าเนินการตาม
ภารกิจ  ดังนี ้
 5.1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข๎องดังนี้ 

(1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให๎มีน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให๎มีและบ ารงุการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
(4) ให๎มีและบ ารงุรกัษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
(7) การจัดการใหม๎ีน้ าสะอาดหรือการประปา 

5.2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี ้
(1) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผูพ๎ิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให๎มีและบ ารงุสถานทีป่ระชุมการกีฬาการพกัผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผู๎ด๎อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรงุแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยูอําศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การสงํเสรมิประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
(8) การรกัษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และทีส่าธารณะ 

5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                            มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี ้

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การค๎ุมครองดูแลและรกัษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผํนดิน  
      (มาตรา 68(8)) 
(3) การผงัเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให๎มทีี่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ๎ยของบ๎านเมือง  
      (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
(7) การรกัษาความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว  
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                                มีภารกจิที่เกี่ยวข๎อง ดังนี ้

(1) สํงเสริมใหม๎ีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให๎มีและสํงเสริมกลุมํเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให๎มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การทํองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
(7) การสงํเสรมิ การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      มีภารกิจทีเ่กี่ยวข๎อง ดังนี ้

(1) ค๎ุมครอง ดูแล และบ ารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมลู

ฝอยและสิ่งปฏิกลู (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6  ด้านการศาสนาศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น  
        มีภารกิจทีเ่กี่ยวข๎อง ดังนี ้

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถ่ิน (มาตรา 67(8) 

(2) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท๎องถ่ิน 

(มาตรา 17(18)) 
5.7   ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                            และองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  มภีารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอื่นในการพัฒนาทอ๎งถ่ิน 

(มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน๎าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอื

บุคลากรให๎ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) สํงเสริมการมสีํวนรํวมของราษฎร ในการมมีาตรการปอูงกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถ่ิน (มาตรา 17(3)) 
(5) การสร๎างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมตํอระหวํางองค์การปกครอง

สํวนท๎องถ่ินอื่น (มาตรา 17(16))  
               การวิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน๎าที่ขององค์การบรหิารสํวนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2542   และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช๎เทคนิค SWOT เข๎า
มาชํวย  ทั้งนี้เพื่อให๎ทราบวําองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไปด าเนินการแก๎ไขปัญหาในเขต
พื้นที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน  โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT สรุปดังนี้ 
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1.วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรบัผิดชอบ 
2. ผู๎น ามีความเข๎มแข็ง 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ
หลากหลายในต าบล 
4. มีการรวมกลุมํทีเ่ข๎มแข็งในพื้นทีห่ลายกลุํม 

1.บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ไมํตรงกบัสายงานกร
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีการพัฒนาความรู๎ในการปฏิบัติงานใหมํๆโดย
สํงไปฝึกอบรม 
2.บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.การปฏิบัติงานมีข๎อจ ากัดในเรื่องสัญญา
อินเตอรเ์น็ตในบางครั้ง 
2.การเดินทางในการการปฏิบัติงานมีระยะทางที่
ไกลกับจังหวัด 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.มีระบบ e-laas ส าหรับจัดการด๎านการเงิน 
 

1.มีการตัง้งบประมาณไมํเพียงพอในแตลํะ
คําใช๎จําย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ได๎รับสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานตํางๆ 1.รัฐจัดสรรงบประมาณให๎ท๎องถ่ินคํอนข๎างน๎อยเมื่อ

เทียบกับภารกจิ และสํวนใหญเํป็นเงินผําน เชํนงบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูส๎ูงอายุ ผู๎พิการ เอดสง์บ
สาธารณสุขมลูฐาน 

 
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้  

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ครุภัณฑ์พาหนะเป็นของตนเอง สามารถ
ชํวยเหลือประชาชนได๎รวดเร็ว และทันเวลา 

2. ไมํมีสถานที่พักรับรองส าหรบัประชาชนมา
ติดตํอราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.สามารถด าเนินการในการชํวยเหลือประชาชนได๎
รวดเร็ว 
2.สามารถประหยัดงบประมาณในกรพฒันาได๎ 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มอียูํเริ่มช ารุดและล๎าสมัย 
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4.วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (management) 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.มีแผนพฒันาท๎องถ่ินที่ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา 
2.มีการวิเคราะห์และปรบัปรุงแผนพัฒนา
หนํวยงานใหส๎อดคล๎องกับยทุธศาสตร ์

1.งบประมาณไมํเพียงพอทีจ่ะใช๎ในการสนับสนุน
การด าเนินการตามแผนพัฒนาหนํวยงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินมีเว็บไซต์รวม 
หนังสือสัง่การตํางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวม
ระบบสานสนเทศตํางๆ 

1.ปัญหาในระเบียบข๎อกฎหมายที่ยังไมํครอบคลุม
ความต๎องการของประชาชน เชํนไฟไหม๎บ๎านหลัง
เดียว รัฐให๎การชํวยเหลอืไมํได๎ เป็นต๎น 
2.ปัญหาข๎อระเบียบกฎหมายที่ไมํชัดเจนของ
สํวนกลางในด๎านการบรหิารการศึกษา เชํน เด็ก
ปฐมวัยที่ไรส๎ัญชาติจะมีสทิธิได๎รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสรมินมหรือไมเํป็นต๎น 
3. ส านักงานตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ อปท.  
อยํางเข๎มข๎นบางครัง้ปัญหาไมํได๎เกิดที่ อปท. แตํ
เป็นปญัหาระเบียบกฎหมายที่สํวนกลางก าหนดมา
มีปัญหาในทางปฏิบัติ เชํนปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ๎าได๎หรือไมํ ฯลฯ 

 
5.วิเคราะห์ SWOT ในมิติด๎านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.กรคมนาคมขนสํงสะดวก 
2.ภูมิประเภทเป็นพื้นทีท่างการเกษตรเพาะปลูกมัน
ส าปะหลงั  ข๎าวโพด ข๎าว 
3.มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถ่ิน 
4.มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
5.มีผู๎น าชุมชนทีเ่ข๎มแข็ง 

1.พื้นที่สํวนใหญํเป็นดินรํวนปนทราย และบางสํวน
เป ็นดินเค็มยากตํอการเพราะปลูก 
2.เกษตรกรทีเ่พาะปลกูข๎าวมักจะลักลอบจุดไฟเผาตอ
ซัง กํอใหเ๎กิดมลพิษในอากาศและเสี่ยงตํอการเกิด
อัคคีภัยและไฟปุา 
3.ราษฎรสํวนใหญํมีฐานะยากจน มรีายได๎น๎อยและไมํ
มีงานท า 
4.มีสารเคมีตกค๎างในดินเนื่องจากสารเคมีในการท า
เกษตร 
5. เยาวชนบางสํวนไมํได๎รับการศึกษา 
6.ประชากรในพื้นที่ไปท างานในจังหวัดอื่น 
7.ปัญหายาเสพติด 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.นโยบายของรัฐบาลในการสงํเสรมิชุมชนเข๎มแข็ง 
 

1.ราชการสํวนกลางถํายโอนภารกจิมากมายให๎
ท๎องถ่ิน แตํไมํถํายอินงบประมาณให๎ท๎องถ่ินเพื่อเป็น
การบริหารจัดการ 
 

 



๑๙ 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เป็นรายด้าน
แยกยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพบว่า 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   จุดแข็ง (strengths) 
 1.การคมนาคม ถนนหนทางใช๎งานได๎ดี 
 2.มีแหลํงน้ าทีส่ร๎างข้ึนไว๎ใช๎ในการเกษตร 
 3. มีการไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกตํอการด ารงชีวิตพอสมควร 

   จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1.โครงสร๎างพื้นฐานในหมูํบ๎าน ยังไมํดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มสีภาพเป็นหลุมเป็นบอํ การ
คมนาคมไมํสะดวกเทําที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 2.ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรํวมกันดูแล รักษาทรัพยส์ิน สาธารณประโยชน์ 
 3.งบประมาณในการพฒันาด๎านคมนาคม ไมํเพียงพอ 
 4.ไฟฟูาสาธารณะยังไมํทั่วถึง 
 5.ระบบประปา ยังกระจายไมํทั่วถึง ยังไมมํีคุณภาพ 
 6.ถนนเช่ือมตํอระหวํางต าบลยงัไมํได๎รับการปรบัปรุงให๎ดีข้ึน 

   โอกาส (Opportunities) 
 1.หนํวยงานอื่นๆ เชํนองค์การบรหิารสํวนจงัหวัด กรมทางหลวงชนบทให๎การสนับสนุนงบประมาณใน
เส๎นทางสายหลกัที่ต๎องใช๎งบประมาณ 
 2.มีแหลํงน้ าส ารองและไดร๎ับการสนบัสนุนนโยบายของท๎องถ่ินในด๎านแหลํงน้ า การจัดน้ าอยํางมี
คุณภาพ 
 3.มีเส๎นทางคมนาคมสายหลกัผํานการสญัจรไปมาเข๎าตัวอ าเภอหรือจังหวัดท าได๎สะดวก 

 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมี
หน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท๎องถ่ิน โดยที่หนํวยงานสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาคสํงเสรมิและสนับสนุนการถํายโอนภารกจิให๎แกอํงค์การบรหิารสํวนต าบล 
 

อุปสรรค (Threats) 
 1.การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เป็นไปได๎ช๎ากวําการขยายตัวของชุมชน 
 2.การเกิดภัยน้ าทํวมท าให๎ถนนได๎รับการช ารุดเสียหาย 
 3.ได๎รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัดและลําช๎า 
 3.รถบรรทุกว่ิงผํานท าให๎ถนนช ารุดเสียหาย 
 
2.การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จุดแข็ง (strengths) 
 1.ด๎านบรหิารจัดการและความต๎องการ ประชาชนมีความต๎องการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ อยํางตํอเนือ่ง 
 2.ผู๎บริหารท๎องถ่ินมีนโยบายสนบัสนุนการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎มในท๎องถ่ิน 
 3.ผู๎น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม 
 4.มีทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ 
 5.มีรถเก็บขยะและใหก๎ารบรหิารจัดการเก็บขยะภายในต าบล 
 6.เป็นต าบลน ารํองการใช๎พลงังานทดแทน 



๒๐ 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การจัดต้ังเครอืขํายในระดับหมูบํ๎านท าได๎ไมํทั่วถึง 
2. ขาดจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ๎ม 
3. มลภาวะเสือ่มโทรม 
4. ขาดการบรหิารจัดการที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ 

โอกาส(Opportunities) 

 1.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทีจ่ังหวัดให๎ความส าคัญ และได๎
ก าหนดไว๎เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวัด 

 2.กระแสสงัคมให๎ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล๎อม 

อุปสรรค (Threats) 
 1.การให๎ความรู๎แกํประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎มขาดความตํอเนื่องทั้ง
จากภาครัฐบาลและหนํวยงานอื่นๆที่ท างานด๎านสิง่แวดล๎อม 

3. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
      จุดแข็ง (strengths) 

1. องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุํมอาชีพและ 
วิสาหกจิชุมชนอยํางตํอเนือ่ง  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ขาดบุคลากรด๎านการบริหารจัดการกลุํมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
 2. การรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบอยูใํนเกณฑ์ต่ า 
 3. การพัฒนาผลผลิตของสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพเพิม่ขึ้นและลดต๎นทุนในการผลิตยังไมํมี การ
ด าเนินการทีเ่ป็นรูปธรรม 
 4.ไมํมีแหลํงทอํงเที่ยว 

โอกาส(Opportunities) 

 1.มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาดูแลด๎านด๎านการฝกึอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด๎านตํางๆ 

อุปสรรค (Threats) 
 1.การแก๎ไขปญัหาด๎านเศรษฐกจิและความยากจน เป็นงานที่อาศัยความรํวมมือจากหลายๆสํวนที่
เกี่ยวข๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 2.การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในการพัฒนากลุํมอาชีพ ต๎องใช๎เวลาและมกีารติดตามประเมินผลท าให๎เป็น
อุปสรรคในการเข๎ารํวมกิจกรรมของสมาชิกกลุํม เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       จุดแข็ง (strengths) 
 1.ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผูบ๎ริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพฒันาในด๎าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.บุคลากรองค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง มีบุคลากรและอัตราก าลงั จ านวนและคุณวุฒิ อยูํใน
ระดับทีพ่ร๎อมทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3.งบประมาณ ต๎นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูํในระดบัทีไ่มํสูง 



๒๑ 
 
 4.องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง สนบัสนุน กจิกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูบํ๎าน
และต าบลอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งจัดหาสถานที่เพือ่ให๎ประชาชนใช๎ออกก าลังกายในหมูํบ๎าน 
 5.องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง จัดกจิกรรมสงํเสรมิประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถ่ินอยําง
ตํอเนื่อง เชํน รดน้ าผู๎สงูอายุ  แหํเทียนเข๎าพรรษาฯลฯ 
 6.มีบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถด๎านภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
 7.สถานศึกษาที่มีความพร๎อมในการรองรบันักเรียน 
      จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1.ยังไมํมบีุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎านมารบัผิดชอบงานด๎านนันทนาการ 
 2.บุคลากรทางการศึกษา ครู (มีนอ๎ย) 
 3.ขาดแหลํงเรียนรู๎เพื่อใช๎ในการศึกษาเพิม่เตมิ 
 4.อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไมํเพียงพอ 
 5.เยาวชนขาดทุนในการศึกษาตํอหลังจบภาคบังคับ 

      โอกาส (Opportunities) 

 1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดบัชาติที่รัฐบาลสํงเสริม 
 2.การถํายโอนโครงการตํางๆ เชํนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน สื่อการเรียน 
 3.การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 4.มีภูมิปัญญาท๎องถ่ินด๎านศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 

     อุปสรรค (Threats) 
 1.ทิศทางนโยบายการปฏิรปูการศึกษายังไมํชัดเจน 
 2.คํานิยมและวัฒนธรรมของสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 3.งบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลมีไมํเพียงพอในด๎านการพัฒนาการศึกษา 

 4.การแก๎ไขปญัหาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือ
จากหลายๆ สํวนที่ตอ๎งประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

5.ดา้นการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

       จุดแข็ง (strengths) 

  1.ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผูบ๎รหิารสนบัสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพฒันาในคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินอยํางตํอเนือ่ง 
 2.องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
 3.มีผลผลิตทางการเกษตรเชํนข๎างหอมมะลิพันธ์ดี (ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดบัจงัหวัด) 
 4.มีรายได๎จากผลผลิตทางเกษตรตลอดทั้งปี 
 5.มีสถานบริการด๎านสาธารณสุข 
          6.ประชาชนให๎ความส าคัญในการดูแล สุขภาพรํางกายมากข้ึน 
 7. ครอบครัวมีความรัก ความอบอุํน 
 8.มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สงูอายุ ผู๎พกิาร ผูป๎ุวยเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส 

 

 



๒๒ 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1.ประชาชนขาดวินัยด๎านการเงินเกิดปัญหาหนีส้ินทัง้ในและนอกระบบ 
 2.ขาดการเกบ็ออม 
 3.งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเรงํการพัฒนาท าให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางช๎าๆ 
 4.อบต.ไมสํามารถให๎ความชํวยเหลอืได๎อยํางทั่วถึง  
 5.ขาดการสงํเสรมิทางการตลาด การกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
 6.มีการใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
 7.พื้นที่เป็นดินเค็ม ท าการเกษตรไมํได๎ผลผลิตทีท่ั้งหมด  

8.ที่ท าการเกษตรไมํมเีอกสารสิทธิที่ดิน 
โอกาส (Opportunities) 
 1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านสังคมเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดับชาติทีร่ัฐบาลสงํเสรมิ 
 2.โครงการสํงเสริมทุนในรูปแบบตํางๆเชํนกองทุนหมูํบ๎าน กลุํมออมทรัพย์เพือ่การผลิตและธุรกิจ  
             ชุมชนอื่นๆ 

2. มีกลุมํอาชีพเข๎มแข็งเชํน กลุํมโรงสีชุมชน กลุํมผลิตข๎าวหอมมะลิพันธ์ุดี กลุมํท าดอกไม๎จันทน์ 
3. นโยบายรัฐบาลตามโครงการรับจ าน าสินค๎าเกษตร 
4. การคมนาคมขนสงํผลผลิตทางการเกษตร 
5. นโยบายรัฐบาลตามโครงการจ าน าสินค๎าเกษตร 
6. สิทธิหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง)รกัษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 

อุปสรรค (Threats) 
 1.การแก๎ไขปญัหาด๎านสังคม เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆสวนที่ตอ๎งประสานงานกัน 
ถึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าใหก๎ารด าเนนิงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าในการ
ท างานประชาชนจึงเกิดความเบือ่หนําย 
 3.กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข๎าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท๎องถ่ินและวิถีชีวิตของ
ประชาชนท าใหส๎ถาบันครอบครัวอํอนแอ ผู๎ด๎อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
 4.ราคาผลผลิตตกต่ า ปจัจัยการผลิตหรือต๎นทุนการผลิตสูง 
 5.สภาพพื้นทีเ่กษตรกรรมมสีภาพเป็นดินเค็ม 
 6.การใช๎เครือ่งจักรแทนแรงงานคน และมีการสารเคมีในการท าเกษตรท าให๎ต๎นทุนการผลิตสงู 
6.ด้านการบริหารจัดการ 

   จุดแข็ง (strengths) 
 1. องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง มีนโยบายในการสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอยํางสม่ าเสมอ 
 2. องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยมีาใช๎ 
              ในการบรหิาร 
 3. องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน 
 4. มีการประสานงานทกุภาคสํวน ท างานไมํมีความขัดแย๎ง ความสามัคคี รํวมมือกันภายในต าบล 
 5. การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและด าเนินการตามนโยบายที่ดีและด าเนินการตามนโยบายที่วางไว๎ 
 6. การประสานงานระหวํางหนํวยงานตํางๆเป็นไปด๎วยดีและรวดเร็ว 
 7. บุคลากรรูจ๎ักหน๎าที่และความรับผิดชอบในหน๎าที่ 
 8. องค์การบรหิารสํวนต าบลหนองสรวง มีความอิสระในการด าเนินงานการบรหิารงานเป็นไปด๎วย   
              ความรวดเร็วทันทํวงท ี
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ประชาชนเข๎ามามสีํวนรํวมในการท างาน ตรวจสอบการท างานมีน๎อย 
 2. บุคลากรมีไมํเพียงพอ 
 3. ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร 
 4. ความไมํพร๎อม ไมํเข๎าใจ ในการรบั การถํายโอน ซึ่งมีความสับสนและ ยุํงยากอยูบํ๎าง 
 5. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ยังไมเํพียงพอตํอความจ าเป็นและต๎องต๎องการ 
 6. มีพื้นที่กว๎าง หํางไกลจากตัวอ าเภอ และจังหวัด 

โอกาส (Opportunities) 
1.กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดใหม๎ีการกระจายอ านาจลงสูํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน 
2.มีการถํายโอนงานงบประมาณ และบุคลากรลงสูํท๎องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
3.การน าเอาเทคโนโลยมีาใช๎ในการด าเนินงาน 

อุปสรรค (Threats) 
 1.ข้ันตอนและวิธีการถํายโอนทีม่ีความยุํงยากและเกิดความสับสนในทางปฏิบัต ิ
 2.การมอีคติ  ความไมํเช่ือมั่นในการบริหารงานของ อบต. 
 3.ข๎อจ ากัดด๎านระเบียบและกฎหมายตํางๆ 
 4.การเลือกตั้งในระดับตํางๆท าใหเ๎กิดการขัดแย๎ง และแบงํแยกเป็นพรรคเป็นพวก 
 5.ประชาชนไมํให๎ความส าคัญกับการวางแผน และขาดการมีสํวนรํวม 
 6.ระเบียบตํางๆในการปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารสํวนต าบล ก าหนดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บรหิารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ในหลายงานเชํนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ๎างฯ 
 
 6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  

   ภารกิจหลัก 
1. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
4. ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา 
7. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

         ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณีท๎องถ่ิน 
2. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 
3. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด๎านการวางแผน  การสํงเสริมการลงทุน  
5. การสนับสนุนและสํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลัง 
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ ออกเป็น        

4  สํวน ได๎แกํ ส านักปลัด กองคลัง กองชําง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยก าหนดกรอบอัตราก าลัง
จ านวนทั้งสิ้น  37  อัตรา เนื่องจากที่ผํานมาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงมีภารกิจและปริมาณงานที่
เพิ่มข้ึนจ านวนมากในสํวนราชการ และจ านวนบุคลากรที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติภารกิจให๎ส าเร็จลุลํวงได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต๎องมีความจ าเป็นต๎องขอก าหนดหนํวยตรวจสอบภายใน และ 
ก าหนดต าแหนํงขึ้นใหมํเพื่อรองรับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มสงูข้ึน และเพื่อ
เป็นการแก๎ไขปัญหาการบริหารงานภายในสํวนราชการ ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงตํอไป  

ได๎วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลอื่นในพื้นที่ใกล๎เคียง 
เพื่อเปรียบเทียบในการก าหนดต าแหนํงตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี ้

                             ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลัง 
ล าดับ

ที่ 
อปท. ก าหนด 

สํวนราชการ 
พนักงาน       

สํวนต าบล(คน) 
ลูกจ๎างประจ า 

(คน) 
พนักงาน 

ภารกิจ (คน) 
พนักงานจ๎าง
ทั่วไป (คน) 

1 อบต.หนองสรวง 4 15 0 6       11 
2 อบต.บงึอ๎อ 4 16 1 3 8 
3 อบต.โปงุแดง 4 17 2 3 3 
4. อบต.ขามทะเลสอ 4  17 1 1 5 

 

ดังนั้น เพื่อให๎การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงมีความ
เหมาะสมเพียงพอตํอภารกิจและปริมาณที่เพิ่มข้ึนรองรับปริมาณที่เพิ่มข้ึนและยุบเลิกบางต าแหนํงที่มีความ
ซับซ๎อนให๎เหมาะสมกับภาระคําใช๎จํายด๎านบุคลากรเพื่อแก๎ไขปัญหาการบริหาร งานภายในสํวนราชการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  กองคลัง กองชําง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอ
ก าหนดต าแหนํงใหมํ และยุบเลิก อัตราก าลังที่ไมํจ าเป็นโดยให๎สอดคล๎องกับภารกิจและอ านาจหน๎าที่สามารถ
แก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎อยํางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหนํง
อัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได๎ดังนี้ 

1.ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถ่ิน ระดับกลาง) 
2.รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถ่ิน ระดับต๎น)  

ส านักงานปลัด  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบล 
และราชการที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของกอง  หรือสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํวนต าบลโดยเฉพาะ
รวมทั้งก ากับและ เรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล  มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 

1.หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต๎น)           จ านวน  1  ต าแหนํง 
2.นักพัฒนาชุมชนช านาญการ             จ านวน  1  ต าแหนํง 
3.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน  1  ต าแหนํง 
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1  ต าแหนํง 
5. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน  1  ต าแหนํง 
6.เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จ านวน  1  ต าแหนํง 
7.เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) วําง  จ านวน  1  ต าแหนํง 
8.เจ๎าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  (ก าหนดเพิม่)             จ านวน  1  ต าแหนํง                      

  



๒๕ 
 

พนักงานจ๎าง 
1.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน                    จ านวน  1  ต าแหนํง 
2.พนักงานขับรถยนต์     จ านวน  1  ต าแหนํง 
3.พนักงานขับรถขยะ     จ านวน  1  ต าแหนํง 
4.นักการภารโรง      จ านวน  1  ต าแหนํง 
5.ยาม       จ านวน  1  ต าแหนํง 
6.คนงานทั่วไป      จ านวน  2  ต าแหนํง 
7.พนักงานผลิตน้ าประปา     จ านวน  2  ต าแหนํง 
8.พนักงานจดมาตรวัดน้ า     จ านวน  1  ต าแหนํง 
9.คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน  2  ต าแหนํง 
 
กองคลัง   มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจําย การรับ การน าสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินตํางๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได๎และรายจํายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจําย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารสํวนต าบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับ
มอบหมายมีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 

1.ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) จ านวน  1  ต าแหนํง 
2.นักวิชาการพัสดุช านาญการ    จ านวน  1  ต าแหนํง 
3.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   จ านวน  1  ต าแหนํง 
4.นักวิชาการจัดเก็บและรายได๎ช านาญการ   จ านวน  1  ต าแหนํง 
พนักงานจ๎าง 
1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  1  ต าแหนํง 

กองชําง   มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข๎อมูลทางด๎าน
วิศวกรรมจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกํอสร๎าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกํอสร๎างและซํอมบ ารุง งานควบคุมการกํอสร๎าง
และซํอมบ ารุง งานแผนงาน ด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บ
รักษา  การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามันเช่ือเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย มี
บุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) จ านวน  1  ต าแหนํง 
2.นายชํางโยธา(ปง./ชง.)  วําง     จ านวน  1  ต าแหนํง 
3.นายชํางส ารวจ (ปง./ชง.) ก าหนดเพิ่ม                          จ านวน  1  ต าแหนํง  
พนักงานจ๎าง 
1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  ต าแหนํง 
2. คนงานทั่วไป      จ านวน  1  ต าแหนํง 
 
 
 
 



๒๖ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานขององค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แกํ การจัดการศึกษากํอนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการศูนย์ฯพัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร๎อมการับถํายโอนการจัดการจัด
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
เยาวชน การมีสํวนรํวมสนับสนุนสํงเสริมการจัดการศึกษาแกํสังกัดตํางๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และงานอานๆที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ              จ านวน  1  ต าแหนํง 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                  จ านวน  1  ต าแหนํง 

                     3. ครู (อันดับ คศ.1)     จ านวน  3  ต าแหนํง  (เงินอุดหนุน) 
 

พนักงานจ๎าง 
1. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ                        จ านวน  1  ต าแหนํง (เงินอุดหนุน) 
2. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ                      จ านวน  ๑  ต าแหนํง  

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  มีภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่จะต๎อง

ด าเนินการแก๎ไขปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ใน พ.ร.บ. อบต. และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้ 

๘.๑ โครงสร๎างองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง มีอยูํเดิมได๎แกํ ส านักงานปลัด กองคลัง กองชําง         
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี ้

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเท่ียว 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

    -  การพัฒนาชุมชน  ด๎านเศรษฐกิจ       
    -  งานสํงเสริมการเกษตร 

      - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์  
      -งานข๎อบัญญัติ 
     -  งานบริหารงานบุคคล 

-   การวางแผนงานบุคคล   
      -   งานสิทธิสวัสดิการข๎าราชการและลูกจ๎าง 
   -   การสรรหาและบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการ   
      -   การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหนํงและอัตราเงินเดือน  

   -  การพัฒนาชุมชน  ด๎านเศรษฐกิจ     
   -  งานสํงเสริมการเกษตร 

      - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์  
       -งานอื่นท่ีไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 

๑. ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเท่ียว 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

    -  การพัฒนาชุมชน  ด๎านเศรษฐกิจ       
    -  งานสํงเสริมการเกษตร 

      - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์  
      -  งานข๎อบัญญัติ อบต. 
     -  งานบริหารงานบุคคล 
      -   การวางแผนงานบุคคล   
      -   งานสิทธิสวัสดิการข๎าราชการและลูกจ๎าง 
    -   การสรรหาและบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการ   
      -   การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหนํงและอัตราเงินเดือน 

   -  การพัฒนาชุมชน  ด๎านเศรษฐกิจ       
   -  งานสํงเสริมการเกษตร 

      - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
     - งานอื่นท่ีไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด  
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 

 



๒๗ 
 
      -  งานวิชาการและงบประมาณ 
       - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.๓   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -   งานอ านวยการ 
      -   งานปูองกนั  
      -   งานชํวยเหลือฟื้นฟู 
      -   งานกู๎ภัย 
๑.๔ งานกฎหมายและคดี 
     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     -งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
     - งานกฎหมายและนิติกรรมทางคดี และศาลปกครอง 

      -  งานวิชาการและงบประมาณ 
       - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.๓   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -   งานอ านวยการ 
      -   งานปูองกนั  
      -   งานชํวยเหลือฟื้นฟู 
      -   งานกู๎ภัย 
๑.๔ งานกฎหมายและคดี 
     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     -งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
     - งานกฎหมายและนิติกรรมทางคดี และศาลปกครอง 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัปัจจบุนั โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัใหม่ หมายเหตุ 

๒.  กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจํายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
๒.๒  งานบัญชี 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
      -  งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
      -  งานพัฒนารายได๎ 
      -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     - งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

๒.  กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจํายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
๒.๒  งานบัญชี 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
      -  งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
      -  งานพัฒนารายได๎ 
      -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

 

 



๒๘ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
๓.กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
      -  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
      -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
      -  ฝุายบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
      -  งานออกแบบ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
      -  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ า 
      -  งานจัดตกแตํงสถานที่ 
๓.๔  งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
 
 

 
๓.กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
      -  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
      -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
      -  ฝุายบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
      -  งานออกแบบ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
      -  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ า 
      -  งานจัดตกแตํงสถานที่ 
๓.๔  งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
 
 
 
 
 

 

๑๐ 



๒๙ 
 

 
๘.๒  การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง   มีนักบริหารงานท๎องถ่ิน (บริหารงานท๎องถ่ิน ระดับ กลาง )  
เป็นผู๎บริหารสูงสุด แบํงสํวนราชการเป็น   4 สํวน และ 1หนํวย คือ ส านักปลัด กองคลัง กองชําง             
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหนํวยตรวจสอบภายใน  ซึ่งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน วิเคราะห์
การก าหนดต าแหนํงจากภารกิจที่จะด าเนินการในแตํละสํวนราชการในระยะเวลา  3 ปีข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการ
สะท๎อนให๎เห็นวําปริมาณงานในแตํละสวํนราชการมเีทาํใด เพื่อน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงใด จ านวนเทําใด 
ในสํวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน  เพื่อให๎ค๎ุมคําตํอการใช๎จํายงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน และเพื่อให๎การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑  งานบริหารงานการศึกษา 
      -  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      -  งานแผนงานและวิชาการ 
      -  งานการศึกษาปฐมวัย 
      -งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      -  งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขํายทางการศึกษา 
      -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      -  งานสํงเสริมประเพณี  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล             
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑  งานบริหารงานการศึกษา 
      -  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      -  งานแผนงานและวิชาการ 
      -  งานการศึกษาปฐมวัย 
     -  งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  -  งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขํายทางการศึกษา 
      -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      -  งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล                 
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
     - งานตรวจสอบภายใน 
 

 



๓๐ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
สํวนราชการ กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหนํงที่คาด 
วําจะต๎องใช๎ในชํวง 

ระยะเวลา  3 ปีข๎างหน๎า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม /ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ส านักปลัด 

นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล) 
นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น 
(รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล) 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น 
(หัวหน๎าส านักปลัด ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ชก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
เจ๎าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.) 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถขยะ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
คนงานประจ ารถขยะ 
นักการภารโรง 
ยาม 
คนงานทั่วไป 

 
กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น 
(ผู๎อ านวยการกองคลัง) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บและรายได๎(ปก.ชก.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ว่างเดิม 
 ก าหนดเพิ่ม    
    

 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



๓๑ 
 
 
 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  (ตํอ) 
สํวนราชการ กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหนํงที่คาด 
วําจะต๎องใช๎ในชํวง 

ระยะเวลา  3 ปีข๎างหน๎า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม /ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานชําง ระดับต๎น 
(ผู๎อ านวยการกองชําง) 
นายช่างโยธา (ปง/ชง.) 
นายช่างส ารวจ (ปง./ชง.) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

กองการศึกษา ศาสนาฯ 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต๎น 
(ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองสรวง 
ครู (คศ.1)   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองกก 
ครู (คศ.1) 

 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กเล็ก 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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     ว่างเดิม   

ก าหนดเพิ่ม 
 
   

 
    
    
 

 
 

 
 
      
 เงินอุดหนุน 
  
 
 เงินอุดหนุน 
    
 
  เงินอุดหนุน  
 
 
 
 
 
 
ก าหนดเพิ่ม 
 
 
 

รวม 37 40 40 40 +3 0 0  
 



๓๒ 
 
  
 
 
 
8.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ปีงบประมาณ งบประมาณรายจําย(บาท) เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอื่นคําจ๎าง (บาท) 

คิดเป็นร๎อยละ 

2561 36,000,000 10,142,435.00 28.17 
2562 34,685,000 10,487,880.00 30.23 
2563 35,300,000 10,646,440.00 30.15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
               แนวทางการพฒันาพนักงานสํวนต าบล ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎าง ทุกประเภทต าแหนํงทุกสายงาน และทกุระดบั ให๎ได๎มีโอกาสได๎รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าใหก๎ารปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการหรอืพนักงานสํวน
ท๎องถ่ินและลูกจ๎างเป็นไปอยํางมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล  โดยจัดท าแผนพฒันาข๎าราชการหรอืพนักงานสํวน
ท๎องถ่ินตามทีก่ฎหมายก าหนดมรีะยะเวลา 3 ปี สอดคล๎องกบัระยะเวลาของแผนอัตราก าลงั 3 ปี 
 การพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎าง นอกจากจะพฒันาด๎านความรู๎ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด๎านความรู๎และทักษะเฉพาะของงานใน
แตํละต าแหนํง ด๎านการบริหาร  ด๎านคุณสมบัติสํวนตัว และด๎านคุณธรรมและจริยธรรมแล๎ว องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินต๎องตระหนักถึงการพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด๎วย เชํน การพัฒนาไปสูํ 
Thailand 4.0 เชํนกันโดยก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรเพือ่สงํเสรมิการท างานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนเป็นหลกั ดังนี ้

 1. องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวงพัฒนาผู๎ได๎รับการแตํงตั้งเข๎าเป็นพนักงานสํวนต าบล  
กํอนมอบหมายหน๎าที่ให๎ปฏิบัติเพื่อให๎รู๎ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติ  ราชการ  
บทบาท และหน๎าที่ของข๎าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ แนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นข๎าราชการที่ดี  
               2. การพัฒนาพนักงานสํวนต าบล  ตามข๎อ 1 ต๎องก าหนดให๎ผู๎ เข๎ารับราชการเป็นพนักงานสํวน
ต าบลทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาและต๎องด าเนินการพัฒนาให๎ครบถ๎วนตามหลักสูตรที่ ก.อบต. ก าหนด ดังนี ้

2.1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2.2) บทบาทและหน๎ าที่ ของพนักง านสํ วนต าบล ในระบอบประชา ธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   2.3)   แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
                   2.4)   ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานและการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน๎าที่ความรับผิดชอบ หากองค์การบริหารสํวนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให๎สอดคล๎องกับความ    
จ าเป็นในการพัฒนาของแตํละองค์การบริหารสวนต าบลก็ให๎กระท าได๎ ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลที่จะ
ด าเนินการจะต๎องใช๎หลักสูตรที่ ก.อบต. ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาเห็นวํามีความเหมาะสมตํอไป 

3. การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่  ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถเลือกใช๎
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได๎ เชํน การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ  การ
พัฒนาโดยผู๎บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด๎าน 
               4. การพัฒนานี้ อาจกระท าได๎โดยส านักงาน ก.อบต. องค์การบริหารสํวนต าบลต๎นสังกัด หรือ 
ส านักงาน ก.อบต. รํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลต๎นสังกัด หรือองค์การบริหารสํวนต าบลต๎นสังกัดรํวมกับ
สํวนราชการอื่นก็ได๎ 

5. การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลบรรจุใหมํให๎ด าเนินการ  ดังนี้ 
                   (5.1)  การปฐมนิเทศ ให๎กระท ากํอนมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติกํอนการบรรจุเข๎ารับราชการ 
          (5.2)  หลักสูตรการพัฒนา ที่ให๎เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด 
               (5.3)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ให๎เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลาย
วิธีการควบคํูกันไป แล๎วแตํความเหมาะสมของแตํละองค์การบริหารสํวนต าบล เชํน การงบประมาณ สื่อการ
ฝึกอบรมวิทยากร  ระยะเวลา  ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และก าหนดกลุํมเปูาหมายที่จะเข๎ารับ      
การอบรม 



๓๔ 
 
                   (5.4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู๎และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู๎เข๎ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 
               6. การด าเนินการพัฒนาพนักงานสํวนต าบลบรรจุใหมํนี้ ควรกระท าภายในระยะเวลาที่พนักงาน
สํวนต าบลผู๎นั้นยังอยูํในระหวํางทดลองปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 
               7. ให๎ผู๎บังคับบัญชามีหน๎าที่พัฒนาผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู๎  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
                8.  ให๎ผู๎บั ง คับบัญชาทุกระดับมีหน๎าที่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่อยูํภายใต๎การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่เพิ่งย๎ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหนํง  ซึ่งอยูํภายใต๎การบังคับบัญชาของตน 
                 9. การพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาน้ัน ผู๎บังคับบัญชาอาจเป็นผู๎ด าเนินการเองหรือ   มอบหมายให๎ผู๎ที่
เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม ซึ่งอาจ
ใช๎วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาด าเนินการ หาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข๎อเสนอของผู๎ใต๎บังคับบัญชาเอง 

       10.  การพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาน้ัน  ต๎องพัฒนาทั้ง  5  ด๎าน  ได๎แกํ 

10.1 ด๎านความรู๎ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน  
โดยทั่วไป  เชํน สถานที่  โครงสร๎างของงาน  นโยบายตําง ๆ 

10.2 ด๎านความรู๎และทักษะเฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง ได๎แกํ ความรู๎ความสามารถใน     
การปฏิบัติงานของต าแหนํงหนึ่งต าแหนํงใดโดยเฉพาะ เชํน งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด๎านชําง 

10.3  ด๎านการบริหาร ได๎แกํ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เชํน    
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

10.4 ด๎านคุณสมบัติสํวนตัว ได๎แกํ การชํวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สํงเสริมให๎สามารถ      
ปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลอื่นได๎อยํางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชํน มนุษย์ สัมพันธ์การท างาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร๎างสุขภาพอนามัย 

10.5 ด๎านคุณธรรม และจริยธรรม ได๎แกํ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน เชํน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การ
ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 

 11.  ข้ันตอนการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชา  แบํงได๎ดังนี้ 
(11.1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให๎กระท าดังนี ้
 (ก)  การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 

        การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาแตํละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูวํา 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาแตํละคนสมควรจะต๎องได๎รับการพัฒนาด๎านใดบ๎าง จึงจะปฏิบัติงานได๎ส าเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ 
       (ข) ประเภทของความจ าเป็น ได๎แกํ ด๎านความรู๎ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด๎านความรู๎และทักษะ
เฉพาะของงานในแตํละต าแหนํง ด๎านการบริหาร ด๎านคุณสมบัติสํวนตัว และด๎าน คุณธรรมและ จริยธรรม 
 
 
      (11.2)  การด าเนินการพัฒนา  ให๎กระท าดังนี้ 
       (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู๎บังคับบัญชาได๎ ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
ตํอการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาจากการหาความ จ าเป็นในการพัฒนาแล๎ว ผู๎บังคับบัญชาควรน าข๎อมูลเหลํานั้น
มาพิจารณาก าหนดกลุํมเปูาหมาย และเรื่องที่ผู๎ใต๎บัง คับบัญชาจ าเป็นต๎อง ได๎รับการพัฒนา ได๎แกํ  



๓๕ 
 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่สมควรจะได๎รับการพัฒนามีใครบ๎าง  และแตํละคนสมควรจะ  ได๎รับการพัฒนาในเรื่องอะไร  
ตํอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได๎ในขณะปฏิบัติงาน 
เชํน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให๎ค าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  เชํน  การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน  เป็นต๎น         
         (ข) วิธีการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชา ผู๎บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยเลือกใช๎
วิธีการพัฒนาได๎หลายวิธีด๎วยกัน เชํน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย๎ายหน๎าที่ การรักษา
ราชการแทนหรือรักษาการในต าแหนํง การสํงไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
สัมมนา  เป็นต๎น 
 

      (11.3)  ข้ันการทดลองปฏิบัติ  ให๎กระท าดังนี้ 
         (ก)  ให๎ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต๎นจากงานที่งําย ๆ กํอน แล๎วคํอยให๎ท างานที่ ยากขึ้นตามล าดับ 
         (ข)  ให๎ผู๎บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการท างาน เพื่อตรวจสอบ  ดูวําผู๎ใต๎
บังคับ บัญชาเข๎าใจและเรียนรู๎วิธีการท างานมากน๎อยเพียงใด 
         (ค) ชํวยแก๎ไขข๎อบกพรํองหรือข๎อผิดพลาดตําง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน โดยควรค านึง ถึงสิ่งเหลํานี้ด๎วย
คือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให๎ยกยํองชมเชยกํอนที่จะแก๎ข๎อผิดพลาด ให๎ผู๎เข๎ารับการสอนแก๎ไขข๎อผิดพลาด
ด๎วยตนเอง อยําแก๎ไขข๎อผิดพลาดให๎เกินขอบเขต อยําแก๎ไขข๎อผิดพลาดตํอหน๎า ผู๎อื่น และอยําดํวนต าหนิผู๎เข๎า
รับการสอนเร็วเกินไป 
         (ง) กระตุ๎นและให๎ก าลงัใจแกผํู๎ใต๎บงัคับบญัชา เพื่อใหม๎ีก าลงัใจและมีความ เช่ือมั่นในตัวเองที่จะ
เรียนรู๎งานตํอไป 
         (จ)  ให๎ด าเนินการสอนตํอไปเรื่อย ๆ จนแนํใจได๎ วําผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎เรียนรู๎ และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได๎ถูกต๎องจึงยุติการสอน 
      (11.4)  ข้ันตอนติดตามผลให๎กระท าดังนี้ 
  (ก)  มอบหมายงานให๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง  
  (ข)  เปิดโอกาสให๎ซักถามข๎อสงสัยได๎  ในกรณีที่มีปัญหา 
  (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่ มแรก และคํอย ๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อ
ผู๎บังคับบัญชาแนํใจวํา  ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได๎รับการสอนได๎ถูกต๎อง 
  (ง) แจ๎งให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสํวนที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติได๎ดี 
และสํวนที่ยังต๎องปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร๎างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก๎ไขข๎อบกพรํองเพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล          
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองสรวง  ได๎ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ๎าง มีหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต๎องยึดมั่นในคํานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตัว และไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 
4.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5.การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมํเลือกปฏิบัติ 



๓๖ 
 

6.การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน ถูกต๎องและไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง 
7.การมุํงสัมฤทธ์ิผลของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10.พึงพัฒนาทักษะ  ความรู๎  ความสามารถ  และพัฒนาตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให๎ถือวําเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
                     ----------------------------------------------- 
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