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ค าน า 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง
หลำยด้ำน  เพ่ือสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีควำมหลำกหลำย  
และครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นอีกด้ำนหนึ่งที่จะขำดไม่ได้ 
และถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันยุทธศำสตร์และพันธกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ  และถือเป็นปัจจัยที่จะท ำ ให้
ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงมีระบบและต่อเนื่ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
หัวหนองได้จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองขึ้น  โดยได้        
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จ  ๕  ด้ำน  ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด  ได้แก่ 

๑.  ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 

๒.  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๓.  ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๔.  ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๕. คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  และหลักเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (Public sector Management Quality Award : PMQA)  และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

ดังนั้นเพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองมีแผนกลยุทธ์กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
ตอบสนองทิศทำงกำรบริหำรงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพจึง
ด ำเนินกำรจัดท ำกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ได้มสี่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงและประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จะน ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำร  
จัดท ำเพ่ือเป้ำหมำยส ำคัญในกำรผลักดันพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเป็นองค์กำรบริหำรส่วน     ต ำบลที่มี
สมรรถนะสูงในกำรส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในกำรพัฒนำต ำบลอย่ำงยั่งยืน 
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นโยบายและกลยุทธด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
************************* 

 

ส่วนที่  ๑ บททั่วไป 
 

  นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ
สังคมและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด้วยควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถบรรลุพันธกิจตำมที่ก ำหนดไว้ 
 

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
                “ต ำบลหัวหนองหน้ำอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน ำปรัชญำเศรษฐิกิจพอเพียง” 
 

 

๑.๒ พันธกิจ 
๑.  เสริมสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนำให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  

  ๒.  พัฒนำคนให้มีคุณภำพ  มีทักษะในวิชำชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
  ๓.  จัดกำรศึกษำในและนอกระบบให้ได้มำตรฐำน  และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๔.  สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำร
บริกำรและกำรท่องเที่ยว 

๕.  พัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่ง  ระบบบริกำรสำธำรณะ  และเครือข่ำยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ  และได้มำตรฐำน 
  ๖.  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีควำมสมดุล  อย่ำง
ยั่งยืน 
  ๗.  สืบสำนวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมกำร 
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 

๑.๓ เป้าหมายหลัก 
๑)  หมู่บ้ำน/ชุมชนในต ำบลน่ำอยู่  รักษำสมดุลธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
๒)  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  มีอำชีพและรำยได้พอเพียง 

                     ๓)  กำรคมนำคมมีควำมสะดวก  รวดเร็ว 
๔)  พัฒนำคน  สังคม  สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง  และเจริญก้ำวหน้ำ 

                     5)  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  รวมทั้งตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และมีประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน 

 

ส่วนที ่ ๒  สถานภาพและสภาพแวดล้อม 
                   ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
                    ที่ตั้ง: 
 

ในอดีตกำรที่ผ่ำนมำมีหมู่บ้ำน  ๓  หมู่บ้ำนชื่อบ้ำนหัวหนอง  บ้ำนนำวัวและบ้ำนโนนงิ้วได้รวม
เป็นหมู่บ้ำนเดียวกันมีนำมในเบื้องต้นว่ำโนนงิ้ว  ได้ย้ำยมำจำกต ำบลหัวนำค ำ  ซึ่งหำกจำกที่นี้ไปทำงทิศ 



-2- 
ตะวันตกเฉียงใต้  ประมำณ  ๔  กิโลเมตร  เหตุที่ย้ำยมำเนื่องจำกที่เดิมมีสภำพแวดล้อมไม่

เหมำะสมซึ่งทรำบจำกกำรบอกเล่ำมำว่ำสภำพพ้ืนดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่ำงตัวเมือง  เส้นทำงกำร
คมนำคมสัญจรไปมำ  ไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้ำนปิด  เพรำะสมัยนั้นเป็นป่ำดงหนำทึบมำก  ฉะนั้นจึงอพยพ
เข้ำมำอยู่ใกล้ตัวเมืองเพ่ือให้กำรไปมำติดต่อกับทำงอ ำเภอสะดวกสบำยยิ่งขึ้น  ได้พิจำรณำเห็นว่ำในที่ปัจจุบันนี้
มีท ำเลที่เหมำะสม    มีหนองน้ ำใหญ่  (หนองนำวัว)  ได้อำศัยในกำรครองชีพไม่ขำดแคลนจึงได้เลือกเอำท ำเลนี้
เป็นที่ตั้งหมู่บ้ำน  และได้ขนำนนำมชื่อบ้ำนตนเองให้สอดคล้องตำมสภำพภูมิศำสตร์ว่ำบ้ำนโนนงิ้ว  (เพรำะมีต้น
นุ่นมำก)  และตำมหลักฐำนข้อมูลบ้ำนโนนงิ้ว  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๒  ประมำณเวลำได้  ๙๕ ปี   ในเวลำ
ต่อมำ  นำยชม  มำศรี  ได้ขอตั้งต ำบลเพ่ิมขึ้นโดยรวมเขตกำรปกครอง   ๖ หมู่บ้ำน  คือ  หัวหนอง –         
หนองนำวัว – โนนงิ้ว – โนนไผ่ – โนนข่ำ – หนองร้ำนหญ้ำ  ชื่อว่า  ต าบลหัวหนอง  อยู่ในเขตปกครองของ
อ ำเภอบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดมำจนถึงปัจจุบัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ได้รับกำรจัดตั้งตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่อง  
จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดังกล่ำวมีเขตตำมเขตต ำบลตำมกฎหมำยลักษณะ
ปกครองท้องที่  ทั้งนี้  ให้ประกำศกระทรวงมหำดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศ  ใน
รำชกิจจำนุเบกษำ  เป็นต้นไป  (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่  25  ธันวำคม  2539  มีผลบังคับใช้
วันที่  23  กุมภำพันธ์  2540)   
 

          2.2  อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลเมืองเพีย  ต ำบลบ้ำนไผ่  อ ำเภอบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี    

แนวเขตเริ่มต้นจำกกึ่งกลำงทำงเกวียนเก่ำ  บริเวณพิกัด  T C  520795  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตำมแนวชำยป่ำและทุ่งนำ  ผ่ำนถนนสำยบ้ำนหนองยำงขวัญ  -  บ้ำนหนองร้ำนหญ้ำ  บริเวณพิกัด  T C  
534808  ถึงถนนสำยบ้ำนเป้ำ  -  บ้ำนเกิ้ง  บริเวณพิกัด  T C  544812  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตำม
แนวถนนสำยบ้ำนเป้ำ  -  บ้ำนเกิ้ง  สิ้นสุดที่สะพำนข้ำมห้วยจิก  บริเวณพิกัด  T C  559789  รวมระยะ
ทำงด้ำนทิศเหนือประมำณ  5  กิโลเมตร 
          ทิศใต้ ติดต่อต ำบลโนนแดง  กิ่งอ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำก
สะพำนรถไฟ  บริเวณพิกัด  T C  555713  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตำมแนวทุ่งนำผ่ำนถนนทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข  2  บริเวณพิกัด  T C  549715  ไปตำมแนวทุ่งนำ  ถึงแนวป่ำที่ดินสำธำรณะ
ประโยชน์  บ้ำนดู่น้อย  บริเวณพิกัด  T C  535727  ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวป่ำสำธำรณะ  สิ้นสุดที่ทำง
เกวียนเก่ำ  บริเวณพิกัด  T C  521735  รวมระยะทำงดำ้นทิศใตป้ระมำณ  4  กิโลเมตร 
           ทิศตะวันออก  ติดต่อต ำบลบ้ำนไผ่  อ ำเภอบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จำกสะพำนข้ำมห้วยจิก  บริเวณพิกัด  T C  559789  ไปทำงทิศใต้ตำมห้วยจิก  ถึงเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนไผ่  
(หลักเขตที่  2)  บริเวณพิกัด  T C  554768  ไปทำงทิศตะวันตก  ตำมแนวเขตเทศบำล  ถึงหลักเขตที่  1  
บริเวณพิกัด  T C  536768  ไปทำงทิศใต้  ผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  2057  ถึงหลักเขตที่  13  
บริเวณพิกัด  T C  536766  ไปทำงทิศทิศตะวันออก  ตำมแนวเขตเทศบำล  ถึงหลักเขตที่  12  บริเวณ 
พิกัด  T C  558763  ไปทำงทิศใต้  ตำมแนวเขตเทศบำล  ถึงหลักเขตที่  11  บริเวณพิกัด  T C  554733  
ไปทำงทิศตะวันออก  ผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  2  ถึงหลักเขตที่  10  บริเวณพิกัด  T C  
556733  ไปทำงทิศเหนือ  ตำมแนวเขตเทศบำล  ถึงหลักเขตที่  9  บริเวณพิกัด  T C  559748  ไปทำง
ทิศตะวันออก  ถึงเส้นทำงรถไฟ  บริเวณพิกัด  T C  565748  ไปทำงทิศใต้  ตำมเส้นทำงรถไฟ  สิ้นสุดที่
สะพำนรถไฟ  บริเวณพิกัด  T C  555713  รวมระยะทำงดำ้นทิศตะวันออกประมำณ  13  กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก  ติดต่อต ำบลเมืองเพีย  อ ำเภอบ้ำนไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จำกทำงเกวียนเก่ำ  บริเวณพิกัด  T C  521735  ไปทำงทิศเหนือตำมทำงเกวียนเก่ำ  -  แนวชำยป่ำและทุ่ง
นำ  ผ่ำนบริเวณพิกัด  T C  524750  ถึงถนนสำยบ้ำนโนนข่ำ  -  บ้ำนดู่ใหญ่  บริเวณพิกัด  T C  522763    
ผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  2057  บริเวณพิกัด   T C  518777  ไปตำมแนวกึ่งกลำงทุ่งนำ  
สิ้นสุดที่กึ่งกลำงทำงเกวียนเก่ำ    บริเวณพิกัด  T C  520795  รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันตกประมำณ  6  
กิโลเมตร 

 
แผนที่แสดงเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
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หมู่บ้านในการปกครอง 

 บ้ำนหัวหนอง         หมู่ที่  1 
 บ้ำนโนนงื้ว           หมู่ที่  2 
 บ้ำนหนองนำวัว      หมู่ที่  3 
 บ้ำนโนนข่ำ           หมู่ที่  4 
 บ้ำนหนองร้ำนหญ้ำ  หมู่ที่  5 
 บ้ำนโนนไผ่            หมู่ที่  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       ***ที่มำ  :  จำกส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอบ้ำนไผ่  ณ  เดือนมิถุนำยน  2563

          

 หมู่  ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน  ประชำกร ประชำกร รวม หมำย 
        ชำย หญิง  เหตุ 
 1 บ้ำนหัวหนอง  175   245 253 498  
 

          

 2 บ้ำนโนนงิ้ว  262   285 303 588  
 

          

 3 บ้ำนหนองนำวัว  272   429 446 875  
 

         

 4 บ้ำนโนนข่ำ 235   305 277 582  
 

         

 5 บ้ำนหนองร้ำนหญ้ำ 264   331 384 715  
 

         

 6 บ้ำนโนนไผ่ 189   207 201 408  
 

รวม 1,397 
 

1,802 1,864 3,666    
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สภาพทางสังคม 

 อาชีพ 

อำชีพหลักของประชำกรในเขตต ำบลหัวหนองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม  อำทิ  กำรท ำนำ
ท ำสวน  กำรท ำไร่ กำรท ำกำรประมง นอกจำกนี้ยังประกอบอำชีพทำงด้ำนพำณิชยกำร  อำทิ  กำรค้ำขำยรวมกำรบริกำร 
และยังประกอบอำชีพรับจ้ำง ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมครัวเรือน รับรำชกำร 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยำกรป่ำไม้พ้ืนที่ป่ำไม้ที่ส ำคัญ ได้แก่  ป่ำโคกหนองม่วง  ป่ำหินเหล็กไฟ  ป่ำหนองไผ่ล้อม 
- ทรัพยำกรแม่น้ ำท่ีส ำคัญ  ได้แก่  อ่ำงเก็บน้ ำหนองนำวัว 
- ทรัพยำกรดินดินมีลักษณะเป็นดินเค็ม   
 

 

 สถานศึกษาในเขตต าบลหัวหนอง 
- โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ 
- โรงเรียนบ้ำนหัวหนองนำวัวโนนงิ้ว 
- โรงรียนบ้ำนหนองร้ำนหญ้ำโนนข่ำ 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง   

 

 สถานที่ราชการที่สำคัญในต าบล 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหัวหนอง 
 

 การศาสนาในเขตต าบล 
- วัดสนวนวำรีพัฒนำรำม 
- วัดป่ำฟ้ำระงึม 
- วัดศรีประยูรพรหม  (ตำผ้ำขำว) 
- วัดป่ำโกศลธรรมรังสี 
- วัดป่ำสำมัคคีธรรม 
- วัดสุดำรำษฎร์วนำรำม 
- วัดบูรณะสิทธิ์พระเจ้ำใหญ่ผือบัง 
 

เศรษฐกิจ 
 

 อาชีพ 
สภำพเศรษฐกิจทั่วไปของพ้ืนที่ต ำบลหัวหนอง  ประชำกรส่วนมำกจะมีอำชีพท ำนำ  ท ำสวน  ท ำไร่  เลี้ยงสัตว์  มี
ผลผลิตทำงกำรเกษตร  อำทิ  ข้ำว  อ้อย  มันส ำปะหลัง  และในบำงพ้ืนที่จะมีกำรเลี้ยงสัตว์      ท ำให้ประชำชนมี
สภำพเศรษฐกิจที่ดี  และมีควำมเข้มแข็ง  หน่วยเศรษฐกิจจะเป็นธุรกิจทั้งปลีกย่อยที่จ ำหน่ำยภำยในหมู่บ้ำน  และเริ่ม
มีกำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ิมเข้ำมำ  หน่วยเศรษฐกิจที่มี  เช่น  ปั๊มน้ ำมัน โรงสีข้ำวขนำดย่อมภำยในหมู่บ้ำน  อู่
ซ่อมรถยนต ์  ร้ำนขำยของช ำ  ห้ำงขำยวัสดุก่อสร้ำง  ห้ำงสรรพสินค้ำ  เป็นต้น  
-  อำชีพเกษตรกรรมร้อยละ  ๗๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ  ๑๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจ้ำงทั่วไป  ร้อยละ  ๑๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ   ๙ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
-  อำชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ  ๑ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
 

   หน่วยธุรกิจในเขต 

- โรงแรม 5 แห่ง 

- สถำนีบริกำรน้ ำมันและก๊ำซ    4 แห่ง 

- ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง 3 แห่ง 

- ร้ำนค้ำปลีก 22 แห่ง 

- ร้ำนอำหำร 3 แห่ง 

        ห้ำง / ร้ำน (ขนำดใหญ่) 3 แห่ง 

- โชว์รูมรถยนต์ 1 แห่ง 
    

 การประกอบอาชีพ 
ประชำกรต ำบลหัวหนองส่วนใหญ่มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมประมำณร้อยละ  70 รองลงมำ ได้แก่

อำชีพเลี้ยงสัตว์และรับจ้ำงทั่วไปประมำณร้อยละ  10 และค้ำขำยประมำณร้อยละ 9  และอ่ืนๆร้อยละ  1   
 

 แรงงาน 
ในวัยแรงงำนของต ำบลหัวหนองร้อยละ75 เป็นแรงงำนในภำคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนใน ครัวเรือน

เป็นแรงงำนในกำรท ำนำท ำสวน ร้อยละ25 เป็นแรงงำนประเภทต่ำงๆ เช่นรับจ้ำงค้ำขำยรับรำชกำร เป็นต้น 
 

 พาณิชยกรรม 
 

การพาณิชย์ 
-  สถำนีบริกำรน้ ำมันและก๊ำซ    ๔    แห่ง    (ขนำดใหญ่  ๒  แห่ง,เล็ก  ๒  แห่ง)   
-  อู่ซ่อมรถยนต์/ร้ำนซ่อมมอเตอร์ไซด์   ๕ แห่ง                          
-  ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง         ๓   แห่ง 
-  ร้ำนค้ำปลีก                   ๒๒    แห่ง 
-  ร้ำนอำหำร             ๓    แห่ง 
-  โชว์รูมรถยนต์             ๑    แห่ง 
-  โรงแรม / รีสอร์ท              5    แห่ง 
-  ศูนย์กำรค้ำ / ห้ำงสรรพสินค้ำ           3    แห่ง 
-  โรงฆ่ำสัตว์ (เอกชน)    ๓    แห่ง          

 

 อุตสาหกรรม 
-  โรงงำนอุตสำหกรรม     ๒    แห่ง          
-  ฟำร์มปศุสัตว์    ๕    แห่ง           
-  โรงสี  (ขนำดใหญ่  ๒  แห่งและขนำดเล็ก  ๑๐  แห่ง)      ๑๒   แห่ง       
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การไฟฟ้า 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำง 

ทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ  
 ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีไฟฟ้ำใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ  ๑,372  หลังคำเรือน 
(๒)  ไฟฟ้ำสำธำรณะ  จ ำนวน  ๗๕  จุด  ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 การประปา 
มีกำรให้บริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเต็มพ้ืนที่ครบทุกครัวเรือน  และปัจจุบันประชำชน       

 มีประปำใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ  ๑,372  หลังคำเรือน 
(๒)  ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำเฉลี่ย  ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 

 

 การสื่อสาร 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ไม่มีโทรศัพท์สำธำรณะ เนื่องจำกประชำชน 

ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน  ซึ่งสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้รวดเร็ว และสำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น   
โทรศัพท์มือถือและในส่วนของสถำนที่รำชกำรยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำร
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        การคมนาคม 

กำรคมนำคมขนส่งในพ้ืนที่ต ำบลหัวหนอง  ประกอบด้วย  ถนนลำดยำง  ถนนคอนกรีต    เสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  
และถนนดินลูกรัง  ซึ่งมีถนนเชื่อมต่อครอบคลุมครบทุกหมู่บ้ำน  กำรเดินทำงสัญจรไปมำเป็นไปด้วยควำมสะดวก  แต่ยังมีปัญหำ
ในเรื่องถนนดินลูกรังซึ่งเป็นทำงที่ไปไร่นำในช่วงฤดูฝนกำรสัญจรไปมำเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  แต่ทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก็ได้แก้ไขปัญหำโดยน ำรถไถไปปรับเกลี่ยทำงในเบื้องต้น  และกำรลงหินคลุกในช่วงที่หมดฤดูฝนเพ่ือให้พ้ืนถนนอัดแน่น
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งกำรประสำนของบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อมำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่อไป   

จำกขอนแก่นตำมเส้นทำงถนนมิตรภำพ  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒)   ไปทำงจังหวัดนครรำชสีมำ  มีเส้นทำงเข้ำสู่
ที่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ได ้ ๒  เส้นทำง  คือ 
๑.  จำกสี่แยกถนนมิตรภำพ  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๒)  ติดกับถนนแจ้งสนิท  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๒๐๓๗)  
เลี้ยวมำทำงไปอ ำเภอชนบท  จำกแยกมำประมำณ  ๑.๕  กิโลเมตร  ถึงส ำนักงำน  ปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนไผ่เลี้ยวซ้ำยเข้ำมำ
ประมำณ  ๕๐๐  เมตร  ถึงท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ติดกับโรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ  
๒.  จำกทำงแยกถนนมิตรภำพ  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒)  ตัดกับถนนแจ้งสนิท       (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๓๗)  
มำทำงไปจังหวัดนครรำชสีมำ  ออกจำกแยกประมำณ  ๑  กิโลเมตร    ถึงถนนเลี่ยงเมือง  (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๓)  
กลับรถไปทำงบ้ำนไผ่เลี้ยวซ้ำยตรงข้ำมกับศูนย์วิทยำศำสตร์  อ ำเภอบ้ำนไผ่  เข้ำมำทำงบ้ำนหัวหนอง  และหนองนำวัว  จำกแยก
โรงเรียนบ้ำนหัวหนองนำวัวโนนงิ้ว  ไปทำงทิศเหนือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทำงประมำณ  ๑,๗๐๐  เมตร  ถึงที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

จ ำนวนรถโดยสำรประจ ำทำง 
-     รถโดยสำรประจ ำทำง  สำยบ้ำนไผ่ - ชนบท - มัญจำคีรี  
-     รถโดยสำรประจ ำทำง  สำยขอนแก่น - เมืองพล 

 

                    แหล่งน้ า 
                แหล่งน้ ำธรรมชำติของต ำบลหัวหนองมีแหล่งน้ ำที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อ อุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตร
มีดังนี ้
1)  อ่ำงเก็บน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง  เกษตรกรสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรท ำเกษตร 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูกท ำกำรเกษตร  ที่อยู่อำศัย  
ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่สำธำรณะประมำณ  ๔๐๐  ไร่  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ ำ  
ต้นไม้  อำกำศที่ไม่มีมลพิษ  ปัญหำคือ เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็มไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้  และน้ ำใต้ดินก็เค็ม  
หรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย  ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค – บริโภคได้เช่นกัน  น้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน  
มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็น
ของประชำชน  เอกชน  ปัญหำด้ำนขยะ  เมื่อหมู่บ้ำนขยำยตัวปริมำณขยะก็เพ่ิมมำกขึ้น  กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนองได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน  เช่น  
โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำง ๆ ในพ้ืนที่บริเวณส ำนักงำนและที่
สำธำรณะ  รวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของหมู่บ้ำนให้ร่มรื่นสวยงำม  ให้เป็นหมู่บ้ำนน่ำอยู่  เป็นที่พั กผ่อนหย่อนใจของ
ประชำชน  ฯลฯ 
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น้ า  ที่ใช้ในกำรอุปโภค  –  บริโภค  เป็นน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคบ้ำนไผ่  และน้ ำฝนในช่วงฤดูฝน  ส ำหรับ

น้ ำใต้ดิน  / น้ ำบำดำลมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้  และบำงแห่งเค็มไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
  ป่าไม้  เขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  มีทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ได้แก่  ป่ำไม้บำงส่วน   และที่

สำธำรณะจ ำนวน  ๓  แห่ง  พ้ืนที ่ ๔๐๐  ไร่  ในหมู่ที ่๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕  และหมู่ที ่ ๖  รวมทั้งมีต้นไม้ที่ประชำชนปลูกลักษณะ
ของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 ภูเขา  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองไม่มีภูเขำ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่องจักสำนใช้
ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภาษาถิ่น  

ส่วนมำกร้อยละ ๙๙ % พูดภำษำอีสำน 
 

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่ำยบ้ำง  
ได้แก่  เสื่อที่ทอจำกต้นกก  และเครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
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ด้านการเมือง–การบริหาร 
 



 
- โครงสร้ำง และอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ปรำกฏตำม 

แผนผังองค์กร ดังนี้ 
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กระบวนการบริหารงานบุคคล  



ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง   

  ๑. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จ ำนวน  10 คน 
๒. จ ำนวนบุคลำกร:พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนจ้ำงและมีจ ำนวน  ๔6 คน ดังนี้   

           
นักบริหารงาน  อบต.  
     1 นำยจิรวิชญ์       ป้องชำรี ปลัด อบต.หัวหนอง 
     2 นำงรพีพรรณ     นวลวิทยำพงศ์ รองปลัด  อบต.หัวหนอง 
ส านักงานปลัด 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

3 จ่ำเอก  สุปชัย      นวลพุดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
4 นำยพินิจ   สันตชิต นักวิชำกำรเกษตร(ชก.)     
5 นำงสำวน้ ำฝน   จันทนป นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน(ชก.)     
6 นำงชญำนุศภัฒน์  สีดำค ำ นักทรัพยำกรบุคคล(ชก.)      
7 นำยสุชำติ   หวำนเสร็จ นักพัฒนำชุมชน (ชก.)   
8 นำงธนพร   พูลทวี จพง.ธุรกำร(ชง.)   
9 นำยสุเมธ   พูลทวี จพง.ป้องกันฯ(ปง.)   

10 นำยเฉลิมเกียรติ    บุญลือ นักวิชำกำรสำธำรณสุข (ปก.) 
11 นำยกิตติศักดิ์        เล่ห์กล นักวิชำกำรศึกษำ  (ปก.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑2 นำงสำวสุภำวดี     สะเดำ ผช.นักพัฒนำชุมชน 
๑3 นำงสุรีรัตน์          กองชนะ ผช.จพง.ธุรกำร 
๑4 นำงจำรุวรรณ       อ้ิงชัยภูม ิ ผช.นักวิชำกำรศึกษำ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑5 นำยปรีชำ   รำชฮุม คนงำนทั่วไป  
๑6 นำงสำววรรณิดำ   ศรีนอก ผู้ดูแลเด็ก 
 17 นำงสำวดวงดำว    นำภิรมย ์ ผู้ดูแลเด็ก 

จ้างเหมาบริการรายเดือน 
18 นำยนฤมิต         เหรียญเหง่ำ                คนงำนทั่วไป (ประชำสัมพันธ์) 
19 นำงรุจี                ศรีชม แม่บ้ำน 
20 นำงเพ็ญนภำ        พลพุทธำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
๒1 นำยนิรันดร์        รำดสมบัติ            คนงำนทั่วไป 

    ๒2 นำยเทพอ ำพรศักดิ์  ดวนสันเทียะ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
    ๒3 นำงสำวโศภิษฐำ    กล่ ำพิมำย คนงำนทั่วไป (ช่วยงำนสำธำรณสุข) 
    ๒4 นำยธงชัย            หมื่นสำ คนงำนทั่วไป  (ช่วยงำนป้องกันฯ) 
    ๒5 นำงสำวศิริรัตน์      ลุนจันทร ์ คนงำนทั่วไป (ช่วยงำนวิเครำะห์) 
    ๒6 นำยสหภัทร          มะสิกำ คนงำนทั่วไป (ช่วยขับรถ) 
    27 นำยปัญญำ          หนูตอ คนงำนทั่วไป 
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28 นำยสมภำร          โสดำ คนงำนทั่วไป 
29 นำงสำวกรองแก้ว    อะศูนย์ คนงำนทั่วไป  



30 นำงสำวกนกวรรณ  พรจันทร์ คนงำนทั่วไป  (ช่วยงำนศึกษำ) 
๓1 นำงสำวกฤษฎำภรณ์  มำซำ คนงำนทั่วไป  (ช่วยงำนบุคคล) 
32 นำยเฉวียน  ลุนพงษ์ คนงำนทั่วไป 
33 นำงรัสมี  ลุนพงษ์ คนงำนทั่วไป 
34 นำยสมัย  ทุมแถว คนงำนทั่วไป 

กองคลัง           
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๓5 นำงสำวกำนดำ   เพียวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  ๓6 นำยโชคชัย        ส ำรำญ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

37 นำงรุ่งฤดี          ภักดีลุน ผช.จพง.กำรเงินและบัญชี 
38 นำงจิรุนันตร์      เจริญอินทร ์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
39 นำงสำวสิริพร     มำตชะดำ ผช.จนท.จัดเก็บรำยได้ 

จ้างเหมาบริการรายเดือน 
40 นำงสำวพัฒนำ    พรดอนก่อ คนงำนทั่วไป (ช่วยงำนกำรเงิน) 
41 นำยวิรัช            รัตนชัยวรรณ คนงำนทั่วไป (ช่วยงำนพัสดุ) 
๔2 นำงสำวจุไรวรรณ  ขุ่มด้วง คนงำนทั่วไป(ช่วยงำนจัดเก็บรำยได้) 

กองช่าง 
๔3 นำยธรำธิป        สุริยหงษ ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
๔4 นำยธนโชติ        คงพลปำน นำยช่ำงโยธำ(อำวุโส)   
๔5 นำยสัญญำ        เทียงค ำ วิศวกรโยธำ(ชก.)   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๔6 นำยธวัชชัย        สีทน ผช.จนท.ธุรกำร 
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อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

  การเลือกตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งทั้งต ำบลหัวหนองเป็น  ๖  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  บ้ำนหัวหนอง  หมู่ที่  ๑      
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  บ้ำนโนนงิ้ว  หมู่ที่  ๒ 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๓  บ้ำนหนองนำวัว  หมู่ที่  ๓      
เขตเลือกตั้งท่ี  ๔  บ้ำนโนนข่ำ  หมู่ที่  ๔ 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๕  บ้ำนหนองร้ำนหญ้ำ  หมู่ที่  ๕      
เขตเลือกตั้งท่ี  ๖  บ้ำนโนนไผ่  หมู่ที่  ๖ 

ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเป็นอย่ำงดี  
 และประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  กำรช่วยเหลืองำนองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  เช่น  กำรประชุมประชำคม 
ในกำรจัดแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรประชุมประชำคมแก้ไขปัญหำ    ควำมยำกจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖)   
   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๒,๗๙๒     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖) 

-  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๒,๓๓๑  คน                
คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๔๘ 
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๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ล าดับ 
ที ่

 

จ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

 

๑ 
 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 
 

อำยุต่ ำกว่ำ  ๑๘  ปี 
 

๓53 
 

๓๐9 
 

๖62 
 

๒ 
 

จ ำนวนประชำกร 
 

อำยุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี
 

๑,๒17 
 

๑,๒30 
 

๒,๔47 
 

๓ 
 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 
 

อำยุต่ ำกว่ำ  ๖๐  ปี 
 

๒42 
 

๓15 
 

557 
  รวม ๑,811 ๑,๘55 ๓,๖66 

 

ข้อมูล : จำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอบ้ำนไผ่  ณ  เดือนมิถุนำยน  ๒๕63 
 

๔.  สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน (จปฐ.)  พบว่ำ  ประชำกรอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปีเต็ม  ร้อยละ  ๙๙  สำมำรถอ่ำนเขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  ๖ – 
๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ  ๙  ปี              ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  หรือเทียบเท่ำ   

 

 สถานศึกษาในพื้นที่  (ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน  เดือนมิถุนายน  2562) 
  ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ ำนวน  ๑  แห่ง  ดังนี้ 

 
โรงเรียน 

    จ านวน
ครู 

(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

๔  

- 
๔ 48 ๒5 23 

 



-15- 
๒.  โรงเรียนประถมศึกษา  จ ำนวน  ๒  แห่ง  ดังนี้ 

 
โรงเรียน 

 

จ านวนคร ู
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

บ้ำนหัวหนองนำวัวโนนงิ้ว 3 - 3 22 11 11 

บ้ำนหนองร้ำนหญ้ำโนนข่ำ 5 ๒ 3 22 37 59 
 
 
 

๓.  โรงเรียนมัธยม  จ ำนวน  ๑  แห่ง   ดังนี้ 
 

 
โรงเรียน 

จ านวนคร ู
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

 

ชาย 
(คน) 

 

หญิง 
(คน) 

โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ ๑5 4 11 192 ๑39 53 
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๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน   
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๒.๓ วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง มีหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครอง  6  หมู่บ้ำน มีพ้ืนที่  24.79 ตำรำงกิโลเมตร  

หรือประมำณ  16,343  ไร่ จ ำนวนประชำกร 1,397 ครัวเรือน แยกเป็นชำย 1,802 คน หญิง 1,864 คน                   
 รวม 3,666 คนประชำกรในพ้ืนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมร้อยละ  70  เลี้ยงสัตว์และรับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ10  
 ค้ำขำยร้อยละ9 และอำชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 1 ด้ำนกำรศึกษำ มีสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
1 แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษำของรัฐ  2  แห่ง มีสภำพปัญหำที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงไขสนับสนุนแก้หลำยด้ำน ดังนี้ 
จำกกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนจนมีกำรน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนชุมชน ได้สะท้อนควำมต้องกำรของปรับปรุงพ้ืนที ่
ต ำบลหัวหนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นโดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เส้นทำงคมนำคมขนส่งระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่สะดวก 
2. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำไม่เพียงพอ 
3. กระแสไฟฟ้ำไม่เพียงพอ 
4. ไฟฟ้ำขยำยเขตเพ่ือกำรเกษตรไม่เพียงพอ 
5. ขำดแคลนน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค  บริโภค  และทำงกำรเกษตร 
6. กำรวำงท่อประปำภำยในหมู่บ้ำนไม่เพียงพอ 
ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  ก่อสร้ำงถนน คสล./ลำดยำง  
๑.๒  สร้ำงสะพำน คสล., วำงท่อระบำยน้ ำ 
๑.๓  ขอขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังท้ังต ำบล 
๑.๕  ขยำยกำรวำงท่อประปำหมู่บ้ำน 
๑.๖  ขยำยเขตคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรให้ทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
๑. กำรจัดกำรและดูแลสถำนีขนส่งทำงบกและทำงน้ ำ  
๒. กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
๓. กำรขนส่งมวลชนและกำรวินำศกรรมจรำจร  
๔. กำรสำธำรณูปกำร  
๕. กำรจัดให้มีและกำรบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก  
๖. กำรจัดให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ 
๗. กำรจัดให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ  
๘. กำรจัดให้มีตลำด  ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม  
๙. กำรจัดให้มีและกำรบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ กองช่ำง  
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ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
1.  ปัญหำกำรขำดแหล่งข้อมูลข่ำวสำรระดับหมู่บ้ำน 
2.  ปัญหำขำดกำรเรียนนอกระบบกำรเรียนกำรสอน 
ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๑. ต้องกำรได้รับควำมรู้ด้ำนอำชีพ  
๒. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดศึกษำ  กำรศึกษำนอกระบบ  
๓. ให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย(อนำมัยแม่และเด็ก/อบรมแม่บ้ำนโภชนำกำรและอ่ืน ๆ) 
๔. ประชำสัมพันธ์ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
๕. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๖. จัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลต้ำนยำเสพติด 
๗. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ระดับหมู่บ้ำน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
๑. กำรจัดกำรศึกษำ  
๒. กำรจัดให้มีโรงพยำบำลจังหวัด  กำรรักษำพยำบำล  กำรป้องกันและกำรควบคุมโรคติดต่อ  
๓. กำรป้องกัน  กำรบ ำบัดโรค  และกำรจัดตั้งและบ ำรุงสถำนพยำบำล  
๔. กำรสังคมสงเครำะห์  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรำและผู้ด้อยโอกำส 
๕. กำรรักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงเดิน  และท่ีสำธำรณะ  
๖. กำรจัดให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
๗. กำรจัดให้มีสุสำนและฌำปนสถำน  
๘. กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสถำนที่ส ำหรับนักกีฬำ  กำรพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสำธำรณะ  สวนสัตว์   
๙. ตลอดจนสถำนที่ประชุมอบรมรำษฎร  กำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบอีกหน่วยงำนคือ กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
๑.  กำรประกอบอำชีพในหมู่บ้ำน 
- ปัญหำกำรขำดควำมรู้โอกำสในกำรประกอบอำชีพ 
- ปัญหำขำดกำรส่งเสริมจำกภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

๒.  ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำกำรเกษตร 
๓.  ขำดตลำดที่เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยสินค้ำภำคเกษตร 

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
๑.  ปรับปรุงโครงสร้ำง  ระบบกำรผลิตกำรเกษตร 
๒.  ฝึกอบรมควำมรู้  ด้ำนวิชำกำร  และกำรศึกษำดูงำน  
๓.  ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง 
๔.  ให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๕.  ตลำดเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยสินค้ำภำคเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  มีแนวทำงใน 
กำรพัฒนำ ดังนี้ 

 

๑. กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดตำมระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด  

๒. กำรจัดตั้งและดูแลตลำดกลำง  
๓. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
๔. กำรพำณิชย์ กำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท ำกิจกรรมไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือร่วมกับบุคคล 

อ่ืนหรือจำกสหกำร  
๕. กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ ส ำนักงำนปลัด  โดยไดก้ ำหนดอัตรำก ำลังไว้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย หัวหน้ำส ำนัก
ปลัด. (นักบริหำรงำนทั่วไป  อบต.)  และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 
 

ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1.  ปัญหำแหล่งน้ ำทำงธรรมชำติ/คลองธรรมชำติกักเก็บน้ ำไม่เพียงพอ  ไม่สำมำรถน ำน้ ำมำ 
ใช้ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและอุปโภค – บริโภคได้ 

  ๒.  ล ำห้วย /  หนอง / คลอง / บึง ที่ใช้เก็บกักน้ ำตำมธรรมชำติตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมท ำให้กำรระบำย
น้ ำไม่สะดวก 

 ๓.  ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ  น้ ำ  และเสียง 
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.  รณรงค์ให้ควำมรู้ในกำรไม่ปล่อยน้ ำเสียลงคลอง/ล ำห้วย  
๒.  ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยำวชนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  ขุดลอกคลอง / แหล่งน้ ำที่ตื้นเขิน และก ำจัดวัชพืช 
๔.  ปลูกป่ำชุมชน / ปลูกป่ำทดแทน  ในพื้นที่ต ำบล  

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 

๑. กำรคุ้มครอง  ดูแล  และบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒. กำรจัดตั้งและกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
๓. กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
๔. กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๕. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ ส ำนักงำนปลัด  โดยไดก้ ำหนดอัตรำก ำลังไว้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย หัวหน้ำ
ส ำนักงำนปลัด. (นักบริหำรงำนทั่วไป  อบต.) เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร  และกองช่ำง 
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ปัญหาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 

 

๑. ไม่มีบ้ำนพักส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล    
๒. บุคลำกรขำดกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
๓. กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรไม่เพียงพอ 

ความต้องการด้านการเมือง  การบริหาร  และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.  จัดอบรม / ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
   ๒.  ปรับขยำยบริเวณให้บริกำรประชำชนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน  มีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 1.  สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นสนับสนุน  
หรือช่วยเหลือส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  

 2.  ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 3.  กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 4.  กำรให้บริกำรแก่เอกชน  ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำกิจ  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ ส ำนักงำนปลัด  โดยไดก้ ำหนดอัตรำก ำลังไว้ในหน่วยงำน  

ประกอบด้วย หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด. (นักบริหำรงำนทั่วไป  อบต.) งำนบุคลำกร  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
งำนธุรกำรและกองคลัง   
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๒.๔ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร(SWOT) 
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร  
พัฒนำในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ซึ่งได้วิเครำะห์ถึง
โอกำสและภำวะเสี่ยงหรือ  ซึ่งได้วิเครำะห์ถึงโอกำสและภำวะเสี่ยงหรือ  ข้อจ ำกัดอันเป็นสภำวะแวดล้อม
ภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
สภำวะแวดล้อมภำยในท้องถิ่น ซึ่งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก ำหนดเป็นทิศ ทำงกำร
พัฒนำ กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบลที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเครำะห์ที่สำมำรถในกำร
พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรณ์ในอนำคต 
ได้ผลดังนี้ 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   กำรเกษตรที่เป็นฐำนหลักที่สำมำรถรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นแหล่งตลำดที่ส ำคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศรวมทั้งสภำวะ

แวดล้อมที่เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร 
-   มีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถ 
ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีถนนสำยหลัก 
ตัดผ่ำน 
-  มีควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยไม่มีควำมขัดแย้ง 
กันเองในชุมชนเป็นต้น 
-  มีแหล่งเพำะปลูกพืชที่ได้รับรองคุณภำพ 
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
โอกาส 
-  รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำเส้นทำงคมนำคมรถไฟเส้นทำงขนส่ง
สินค้ำและก่อสร้ำงคลังสินค้ำทำงรถไฟ 
-  ภำวะวิกฤตด้ำนอำหำรโลกท ำให้รัฐบำลให้
ควำมสนใจและสนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกพืชที่
เป็นอำหำรเพ่ิมมำกข้ึน 

จุดอ่อน 
-  ขำดกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติปัญหำดินเค็ม 
-  ขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกัน

เป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวขำดกำรปรับปรุงและ
ส่งเสริม  
-   เด็กและเยำวชนในพื้นท่ีขำดโอกำสทำง
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
อุปสรรค 
-  สภำวกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ  ภูมิภำคส่งผลต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
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แนวทาง 

การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจประชำชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถำนศึกษำในระดับก่อนวัยเรียน  ระดับ  
ประถมศึกษำ  ระดับมัธยมศึกษำในต ำบลท ำให้
ควำมพร้อมมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
-  มีวัดเป็นสถำนที่ที่สำมำรถพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปรำชญ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นจ ำนวนมำกที่
มีศักยภำพในกำรพัฒนำ 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะท ำให้ภำยใน
จังหวัดมีกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นต่ำงๆในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
-  รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบำทใน 
กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่ถ่ำยทอด

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น
มำกขึ้น 

-   ภำยในต ำบลและจังหวัดมีกำรศึกษำในทุก
ระดับ 

 

จุดอ่อน 
-  คนบำงกลุ่มขำดจริยธรรม  คุณธรรม 
ขำดระเบียบวินัย 
-  ค่ำนิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค
ฟุ่มเฟือยแพร่กระจำยเพ่ิมมำกข้ึน 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่ำงๆ  เช่น  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต 
เข้ำมีอิทธิพลต่อเด็กและเยำวชน ท ำให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มำกขึ้น ท ำลำยวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชำชน 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

 
จุดแข็ง / โอกาส 

 
จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
-  มีโรงพยำบำลประจ ำต ำบลที่ใกล้และสะดวก

และอำสำสมัครสำธำรณสุขที่มีศักยภำพ
สำมำรถให้บริ กำรด้ ำนสำธำรณสุขแก่
ประชำชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-  มีกลุ่มชมรมผู้สูงอำยุที่ เอำใจใส่ในกำรให้
ควำมส ำคัญเรื่องสุขภำพผู้สูงอำยุในต ำบล 

หัวหนอง 
โอกาส 
-   ประชำชนสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล

ในโรงพยำบำลได้ง่ำยเนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่ำงไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนบำงกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภำพ

อนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
อุปสรรค 
- ประชำชนยังขำดควำมรู้  จิตส ำนึก 

ควำมอดทนและควำมมุ่งมั่นในกำรร่วม
แก้ไขปัญหำหรือพัฒนำตนเอง 

 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น  มีกำรรวมกลุ่ม
ในชุมชน 

-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง 
-  มีกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำร

อย่ำงรวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
-   ผู้น ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีภำวะควำม

เป็นผู้น ำ  มีศักยภำพในกำรบริหำรงำน 
-   ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรท ำงำน                    

มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบำลเน้นกำรให้สิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกำสกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนยังขำดควำมรู้กฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับประชำชน 
-  ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในบำงสำขำ 
อุปสรรค 

-  สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงภำยนอก
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่
ของคนในท้องถิ่น 
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ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน  เช่น  กรรมกำรหมู่บ้ำน  

กลุ่มสตรี  อสม./กองทุนหมู่บ้ำน/อปพร.  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ให้อ ำนำจหน้ำที่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคมและ
พัฒนำชุมชนกว้ำงขวำงมำกขึ้น 

-   นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจัง  ซึ่งถือเป็นวำระ
แห่งชำติ 

 

จุดอ่อน 
-  ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหำกำรพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่บ้ำน 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
-  สภำพแวดล้อมยังมีสภำพที่ดีเนื่องจำก 

ยังไม่มีอุตสำหกรรมและหมู่บ้ำนยังไม่
หนำแน่น 

 
 โอกาส 
- รัฐบำลมีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  รวมถึงกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-  กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ ฟุ่มเฟือย  
 
อุปสรรค 
-  ภัยพิบัติทำงธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตำมฤดูกำล 
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ส่วนที่  3  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ซึ่งประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ประธำน 

2 นำยจิรวิชญ์  ป้องชำรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง กรรมกำร 

3 นำงรพีพรรณ  นวลวิทยำพงศ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง กรรมกำร 

4 จ่ำเอกสุปชัย  นวลพุดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำร 

5 นำงสำวกำนดำ  เพียวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กรรมกำร 

6 นำยธรำธิป  สุริยหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กรรมกำร 

7 นำงชญำนุศภัฒน์  สีดำค ำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร เลขำนุกำร 
3.1  นโยบายด้านการบริหาร 
1)  กระจำยอ ำนำจไปสู่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำในระดับต้น 
2)  มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและ

ทิศทำงที่วำงไว้ 
3)  มีกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่คุณภำพด้วยควำมมุ่งม่ันถูกต้อง  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพให้มี

ควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยให้มีโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 

หมายเหตุ 

ปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ระดับกลำง) (๑) 

ปลัด อบต. 
 (นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ระดับกลำง) (๑)  

 

รองปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ระดับต้น)(๑) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ระดับต้น)(๑) 

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนทั่วไป  ระดับต้น) 
(๑) 

หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนทั่วไป  ระดับต้น) 
(๑) 

 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก.(๑) นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก.(๑)  

นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก.(๑) นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก.(๑)   

เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง.(๑) เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง.(๑)   

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร(๑) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑)  
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คนงำน (๑) คนงำน (๑)  

งานนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน   

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก. (๑) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก.(๑)  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. (๑) นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. (๑)  

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน(๑) ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน(๑)  

งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ปง./ชง. (๑) 

เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ปง./ชง.(๑) 

 

งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  

นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก.(๑) นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก.(๑)  

ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  (๑) ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (๑)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง  

- ครูผู้ดูแลเด็ก (1)  

ผู้ดูแลเด็ก (๒) ผู้ดูแลเด็ก (๒)  

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก. นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก.  

กองคลัง กองคลัง  

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง  
ระดับต้น) (๑) 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง   
ระดับต้น) (๑)  

 

งานการเงิน งานการเงิน  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี(๑) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี(๑)  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ปง./ชง. (๑) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ปง./ชง. (๑)  

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้(๑) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้(๑)  

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
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ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ(๑) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ(๑)  

กองช่าง กองช่าง  

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับต้น) (๑) 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับต้น)(๑) 

 

งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  

นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส (๑) นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส (๑)  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (๑) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  (๑)  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

 วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. (๑) วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. (๑)  

 
3.๒ นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

๑.  ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ภำคประชำน 
๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในกำร

ปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
๓.  พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๔.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยของภำคประชำชน 

 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ระหว่างปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) (ที่ต้องการเพิ่ม-ลด) 

ส่วนรำชกำร/ต ำแหน่ง 

กรอบอัตรำก ำลัง 

กรอบ 

อัตรำ 

ก ำลัง 

(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา  ๓  ปี

ข้างหน้า 

อัตรำก ำลัง 

เพิ่ม / ลด หมำย
เหต ุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         

หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนทั่วไป ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารทั่วไป         

นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑     

นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

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

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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คนงำน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานนโยบายและแผน         

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานกฎหมายและคด ี         

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารการศึกษา         

นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง         

ครูผูดู้แลเด็ก - 1 1 1 +1 - -  

ผู้ดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข         

นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองคลัง         

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง  ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานการเงิน         

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง         
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นบห.งำนช่ำง  ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานก่อสร้าง         
นำยช่ำงโยธำอำวุโส 1 ๑ ๑ ๑ -  -  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวมท้ังสิ้น ๒๖ ๒7 ๒๖ ๒๖ 1 - -  

 
๓.3  นโยบายด้านภาระงาน 
๑) มีกำรก ำหนดภำระงำนของบุคคลทุกคนอย่ำงชัดเจน 
๒) มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกงำน  
๓)บุคลำกรมีกำรพัฒนำ ศึกษำท ำควำมเข้ำใจถึงภำระงำนร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอโดยทุกงำนจะ

มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในเพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรคและปรับปรุง 
ภำระงำนประจ ำทุกเดือนโดยให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำกำรแบ่งงำนและท ำค ำสั่ง ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของส่วนรำชกำร ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองแยกเป็นส่วนรำชกำร และให้มีกำรทบทวน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกรอบกำรประเมิน หรือเมือ่มีภำระงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

๓.4  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
๑) ให้ทุกงำนในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเครำะห์งำนจำกแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
๒) ให้ทุกงำนจัดท ำฐำนข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภำรกิจของงำนนั้น ๆ และหำแนวทำง

ในกำร เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน  
๓)ให้มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตำม
แผนแม่บทสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ต้องมี 

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
๓.5 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

๑) มีกำรประชุมหัวหน้ำงำนกับผู้อ ำนวยกำรกองเพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลติดตำม และร่วมแก้ไข
ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรของหน่วยงำนเป็นประจ ำ  

๒) ทุกงำนมีกำรประชุมงำน เพ่ือให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติ
ร่วมกัน 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๔) ส่งเสริมมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและใช้องค์ควำมรู้ในกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือให้บุคลำกรมี

ทักษะและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมพันธกิจขององค์กรให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและมีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง 
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๓.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
๑) มีกำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ ต่อเนื่อง

ด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกร  
๒)   สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
๓) มีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนทักษะวิชำกำรและกำรรอบรู้และน ำผลมำ

เป็น แนวในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  โดยให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561  – 2563) 

 
๓.7  นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

 
๑) มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณท้ังงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ ให้เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภำรกิจของกอง และให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 

๒)   มีกำรจัดท ำสรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ประจ ำ
เวียนให้บุคลำกร และประชำชนทั่วไปได้ทรำบทุกเดือน 
 

๓) มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นระบบกำรบริหำร
จัดกำรตำมระบบบัญชีมำใช้ 
 

๔) มีกำรมอบหมำยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส โดยให้กอง
คลัง ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนแล้วประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไป 
ได้รับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 
 

๓.8  นโยบายด้านการท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๒) จัดท ำแผน/กิจกรรม/โครงกำรที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓)ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรและบุคลำกรตระหนักในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
น ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 


