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แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดํา เนินการตอเนื่อง

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน
ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน  2563 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จึงจําเปนตอง จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 ใหสอดรับและสัมพันธ
กับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณ
และตอเนือ่ง โดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลงั 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564–2566 ดังนี้

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมี
ตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหาร
สวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จัดทําแผนอัตรากําลังของ
พนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนด

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดย
เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํา
กรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ตามแผนอัตรากําลังท่ีจัดข้ึนในครั้งแรก

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีไดกําหนด
ไวตามมาตรฐาน ท่ัวไปตาม ขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ได ใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งท่ี ๙/254๗
เม่ือวัน ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.254๗ และในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งท่ี ๓/254๙
เม่ือวัน ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.254๙ และผู วาราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร ไดลงนาม เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2545
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1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กําหนดกอง สํานัก  หรือสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2563 และประกอบกับมติ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ข้ึนนั้น

1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ 2564 – 2566 ข้ึน

2. วัตถุประสงค
2.1 วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

2.1.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไมซ้ําซอน

2.1.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

2.1.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา วาถูกตองเหมาะสมหรือไม

2.1.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2.1.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดประโยชนตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

2.1.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

2.2 ประโยชนจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2.2.1 ผูบริหารและพนกังานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบ

อัตรากําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ
2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือใน

การบริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน
2.2.3 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และ

สามารถเตรยีมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได
2.2.4 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จดุแข็ง  จุดออน

โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนา
เก่ียวกับการใชทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ
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2.2.5 การจัดทําแผนอัตรากําลงั เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากร
บุคคล และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได

2.2.6 เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวม
ขององคกร ซึง่นกัวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตาง ๆ ไดใหความหมาย ดังนี้

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมาย
ของการวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานให
บรรลุเปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นใน
การกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุน
มนุษยท่ีองคกรตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร

 International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมาย
ของการวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดย
การวิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวา
มีสวนตางของความตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ
เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีวางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหา
ความตองการกําลังในอนาคตท่ีจะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
(Mission-based manpower planning)

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปน
กระบวนการในการกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากร
ประเภทใด จํานวนเทาไร และรวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซึ่ง
บุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซึ่ง
บุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”

 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและ
พยากรณเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนใน
จํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคน
เหลานั้นอยางมีประสทิธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง”

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนใน
คูมือการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว
ลวงหนาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปน
ระบบในการวิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ี
จะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะ
ปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และ
คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได
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บรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซึ่งทรัพยากร
มนษุยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตาง ๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังนั้นเปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอย
เพียงใดท้ังในปจจุบันและอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว

3.1.1 แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภท
อยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้

 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด รองปลัด
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี

 พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง 2 ประเภท ดังนี้

- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางท่ัวไป

3.1.2 แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ
การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงานและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ
กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
อันไดแก การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้องคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ดงันี้
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History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/
มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา
อตัรากาํลงั
ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)
กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน

(360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต

•
การพิสูจนแ์ลว้

• วดั
ตอ้งการ (FTE)

•
วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

หน่วยงาน (Drivers)

- สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผน
นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวฒุิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงาน
ไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ
การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรง
ตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี

- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  การ
กอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงาน
ไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis)
เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการรวบรวมขอมูลท่ีสะทอน
ภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ  มิติขอมูลในอดีต มิติ
ขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต ดังตาราง

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตอง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติ ท่ียืนยันตรงกัน
เชนเดียวกันกับ American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การ
จัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตาง ๆ มากกวาหนึ่งตวัในการพิจารณา”
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FTE DRIVER

ISSUE

Supply Pressure
Strategic objective

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคตมุมมองปัจจุบันมุมมองอดีต

 FTE (Full Time
Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic
Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้

เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีมีอยูดังนี้

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการ
ดําเนินการ โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนนิการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม
อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการ
จัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคน
ใหรองรับสถานการณในอนาคต

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะ
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้   องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนด
อัตรากําลังในแตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการ
กอง มีหนาท่ีบังคับบัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนง
แตละงาน ซึ่ง กําหนดเปนสายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิ
ต่ํากวาปริญญาตรี พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้น
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละ
ตําแหนงควรมีเปนสําคัญ
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กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็
ดกีอนจะคํานวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้

 พิจารณางานพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสายงานวา
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม

 พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบวา
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลา
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทน

ดวยสายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง

และคํานวณระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหา
เวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1 ป x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนคา 230 x 6 = 1,380 หรือ  82,800  นาที

หมายเหตุ
1. 230 คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที
กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลา (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา) มายึดโยงกับ
จํานวนกรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา (การตรวจประเมิน LPA)

กระจกดานท่ี 5 360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา
อยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการ
และการแบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หาก
กําหนดโครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปน
ระดับหัวหนาสวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 3 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง กองชาง
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับ
ตําแหนงอัตรากําลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนา
เก่ียวกับกําลังคนได

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ ซึ่งประกอบดวย ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี  นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 3 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนา
สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหาร
และผูปฏิบัตงิาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแก  องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง และองคการบริหาร
สวนหวยหินลาด ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวน
หมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกันจากตารางการเปรียบเทียบอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ี
มี ประชากรขนาดใกลเคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะพบวา
การกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังสามแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้น
ในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสองหนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงยังไมมีความจําเปนตอง
ปรับเกลี่ยตําแหนง แตมีความจําเปนตองเพ่ิมตําแหนงท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหมีความคลองตัวเพ่ิมข้ึนตอไป รวมถึงจํานวน ปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ไดดําเนินรับโอนและไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
คาดการณวาในปงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป ทําใหพนักงานสวนตําบล
เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ซึ่งประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนประธาน หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางานมีนักทรัพยากร
บุคคล  เปนเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ
ดงัตอไปนี้

3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว  จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง
ตามหนวยงานตางๆ  ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองท่ีเปนการพิจารณาวางานใน
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ปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร  หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรง
กับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว  อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต

3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือ
รองรับภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีความรบัผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยาง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน

3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงให
เหมาะสม กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ

3.2.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดย
ใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจ และ อํานาจหนาทท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และ
พนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง

3.2.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3.2.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลต
องไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย

3.2.7 ใหพนักงานสวนตําบล และพนกังานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง

3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน
การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบล และสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการบริหารสวนตําบล
การกําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา
การใชและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การกําหนดกรอบอัตรากําลังคน
จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลาสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา
(Early Warning) ซึ่งจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมี
อยูในปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

3.3.3การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหสอดคลองกันทําให
การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ
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3.3.4ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสราง
อายุกําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมด
สิ้นไปไดดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความ
รุนแรงของปญหานั้นลงได

3.3.5ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท
และระดับทักษะของกําลงัคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยรวม

3.3.6การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ

3.3.7 ชวยทําใหเกิดการจางงานท่ีเทาเทียมกันอยางมีประสิทธิภาพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคน
ท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา
การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน

3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566
3.4.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
3.4.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
3.4.2.2 ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เชน

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน
3.4.2.3 วิเคราะหอัตรากําลงัในปจจุบัน (Supply Analysis)

3.4.3 เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และ
สงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง

3.4.4 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)

3.4.5 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจํา
งบประมาณ 2564– 2566

3.4.6 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให
อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน
จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

พบปญหาและความตองการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ประจําป 2561 – 2564
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน
๑. ดานกายภาพ

๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตําบลหลุบเลา ประกอบดวย
หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม
หมูท่ี ๔ บานดานตึง
หมูท่ี ๕ บานหลม
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ
หมูท่ี ๗ บานกกแต
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี)
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา (เปน อบต.ขนาดกลาง)
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๕ บานหลม  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท. 042-099-707 โทรสาร. 042-099-707

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมภูเขา(เทือกเขาภูพาน) ตั้งอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ ๔๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕๐%
และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๑๐% มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครัง้อาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายฝุนฟาคะนองและลมกระโชกแรง สรางความเสียหายแกบานเรือน
และภาคการเกษตรของประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ –
๓๙.๙ องศาเซลเซียส รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจ
เกิด“ชวงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ
๙๐๐ มิลลิเมตร
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม เปนชวง
เปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ 10 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลกัษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําจากเข่ือนน้ําพุง ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับบางหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา และ
มีลําหวยหลายสายท่ีมีตนน้ํามาจากเทือกเขาภูพาน และแหลงน้ําจากใตดินขอนคางนอย เพราะพ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนท่ีราบภูเขา จึงทําใหแหลงน้ําท่ีจะใชในการอุปโภค – บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของคน
พ้ืนท่ี เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล
ในพ้ืนท่ีหลายแหงใหครอบคลุมทุกหมูบาน รายละเอียดของแหลงน้ําของตําบลมีดังนี้

ลําหวย ๔๑ แหง บอบาดาล ๒๔ แหง
อางเก็บน้ํา ๓ แหง ฝาย ๘๒ แหง
บึงหนองและอ่ืน ๑๒ แหง
๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม

พ้ืนท่ีสวนใหญของตําหลุบเลาเปนท่ีราบภูเขาจึงทําใหมีพ้ืนท่ีปาคอนขางมาก แตตนไมใหญ
ก็ไดถูกทําลายจึงเหลือนอยในปจจุบัน  สาเหตุหลักท่ีปาไมถูกทําลายเนื่องมาจาก  การบุกรุกเพ่ือทํา
การเกษตร เชน ปลูกยาพารา มันสําปะหลัง ฯลฯ แตในชวงปท่ีผานมา คสช. ก็ใหหนวยงานราชการยึดคืน
ผืนปาท่ีทําการบุกรุกกลบัคืนมาและปลุกปาทดแทน
๒. ดานการเมือง/การปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีเขตการปกครองท้ังหมด  15 ชุมชน แตละชุมชนมี
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนๆละ 2 คน ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจรับงานจางของตําบล
ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน - จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต.5,023 คน
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน
จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,023 คน คิดเปนรอยละ 73.28 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง
การแกไขปญหาของคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอ
กฎหมายของการเลือกตัง้ท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบปญหาตาง ๆ

๒.๑ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงสวนการปกครองมาจากตําบลสรางคอ และตําบลโคกภู

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนเขตการปกครองของอําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา  ตั้งอยูทิศใตของอําเภอภูพาน มีอาณาเขตติดกับอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  หางจากจังหวัด
สกลนคร ๔๐ กิโลเมตร  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอภูพาน  ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ี
ราบลุมภูเขา  บางสวนของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดงชมพูพาน  ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาตั้งอยูหมูท่ี ๕ บานหลม ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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พื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว  อําเภอภูพาน  จังหวดัสกลนคร
ทิศใต ติดตอกับ เขตอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๕ หมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา ผูปกครอง   นายบรรทม  พรหมสาขาฯ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย ผูปกครอง  นายวสันต   หงสวิเศษ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม ผูปกครอง  นายพิรม   บุตรดี ผูใหญบาน
หมูท่ี ๔ บานดานตึง ผูปกครอง นายสงา   ภูบังดาว ผูใหญบาน
หมูท่ี ๕ บานหลม ผูปกครอง นายสนิท   โวหารลึก ผูใหญบาน
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ผูปกครอง   นายศิริ  โสภาเพชร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๗ บานกกแต ผูปกครอง นายอุดม   วันทา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ผูปกครอง   นายวินัย   ขันคํา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ผูปกครอง   นายประวัน  จันสิมมา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ผูปกครอง   นายสุคิด   ก่ิงพรมภู ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี)ผูปกครอง นายถ่ิน หงษตน ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ผูปกครอง   นายสวาง   แกวอุดร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ผูปกครอง   นายไวพจน กิติผง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ผูปกครอง   นายณรงค ภูคงก่ิง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ผูปกครอง   นายเทิน เลานวดวัน ผูใหญบาน

๒.๒ การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

เปน ๑5 เขตเลือกตั้ง  ประชาชนในเขต อบต.หลุบเลา สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต.
ในการดําเนินงานตาง ๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตําบล ประชุมประชาคมแกไข
ปญหาความยากจน ฯลฯ

จํานวนผูมีสิทธิเลอืกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,023 คน

คิดเปนรอยละ 73.28 ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคาํสัง่ คสช.  และปจจบัุนยังไมมีการเลอืกตั้ง



14

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕63)

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 559
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 423
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 677
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 275
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 515
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 757
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 233
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 528
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 475
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 395
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 529
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 371
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 538
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 236
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 550

รวม 2,271 3,590 3,471 7,061

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
นอยกวา ๑ปเต็ม 46 35 81
๑ปเต็ม – ๒ป 91 91 182
๓ปเต็ม – ๕ป 100 82 182
๖ปเต็ม – ๑๑ป 361 324 685
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป 170 143 313
๑๕ปเตม็ – ๑๗ป 140 156 296
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป 409 413 822
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป 1,458 1,384 2,842
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม 452 447 899
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป 361 396 757

รวม 3,588 3,473 7,061
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๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรเด็กอายุ 3 – 5 ปเต็ม ไดรับการบริการเลี้ยง
ดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน  เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป เด็กจบชั้น ม.3 ได
เรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการ
ฝกอบรมดานอาชีพ คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย รอยละ ๙๙ ดาน
การศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของตําบล
ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ กับทางโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
1. โรงเรียนบานหลุบเลา
2. โรงเรียนบานฮองสิมประชาสรร
3. โรงเรียนน้ําพุงจัดระเบียบวิทยา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลุบเลา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฮองสิม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจัดระเบียบ

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน
โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนในพ้ืนท่ีใช
สารพิษในการทําการเกษตรคอนขางมาก การแกไขปญหา คือ อบต. รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ไดจัดโครงการกิจกรรมรวมมือกันรณรงคและตรวจเลือดทุกๆ ๓ เดือนเพ่ือเปนการเฝาระวัง
ประชาชนพ้ืนท่ีใหเห็นความสําคัญ ใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใชยาเพ่ือ
บําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการ
ตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้ อบต. พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
และหนวยสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุบเลา
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฮองสิม

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %
๔.๓ อาชญากรรม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน  ทรัพยสินของราชการ ซึ่ง อบต. ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของ อบต. ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด คือการดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวย
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ความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
สถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และ
โทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง การแกไขปญหาก็ตองอาศัยการรวมมือกันหลายฝาย และ
จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตพพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรภูพานไดแจง

ใหกับ อบต.ทราบนั้นพบวาในเขตตําบลหลุบเลา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และ
ยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานตางๆ ท่ีชวย
สอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ อบต. สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน
การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี
ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต. ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงัเคราะห
องคการบริหารสวนตําลบหลุบเลา ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร  รายไดนอย ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
5. ตั้งโครงการฝกอบรมดานอาชีพใหกับกลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
๕.๒ การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน  แตไมครบทุกครัวเรือน คิดเปน

98% และมีบางครัวเรือนยังไมมีบานเลขท่ีจึงไมสามารถจายกระแสไฟฟาได  การติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากมีขอจํากัดในการเพ่ิมไฟฟา
สาธารณะของการไฟฟาฝายผลิตฯ ซึ่งอํานาจหนาท่ีของ อบต.จะดําเนินการในสวนของการดูแลรักษาและ
ซอมแซมโดยการตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลวนั้น แตในการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางถาชุมชนใดตองการท่ี
จะติดตั้ง อบต.ก็จะดําเนินการประสานงานกับการไฟฟาฯ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป ปจจุบันในเขต
อบต.มีไฟฟาใช  ดังนี้

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 1,736 ครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา จํานวน 20 ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน       325 จุด
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๕.๓ การประปา
การประปา  ชุมชุนในเขต อบต. น้ําประปาใชครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  แตปริมาณน้ําไม

เพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง  การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิด
ปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตาง ๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค อบต. ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ป เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป
เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนตอไป

๕.๔ โทรศัพท
1. จํานวนโทรศัพทสวนบุคคลมีใชครบทุกครัวเรือน
2. มีหอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีตําบล

๕.5 เสนทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ

๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง
ถนน มีเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางตําบล จํานวน ๒ สาย โดยสภาพท่ัวไปยังคงเปนถนนลูกรัง
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางชวง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมไมสะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน

การคมนาคม การจราจร ของตําบลหลบุเลา มีดังนี้
ทางหลวงแผนดิน  บานสรางคอ-เตางอย รหัส 2330
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานหลุบเลา-บานกกแต ระยะทาง 13 กม. รหัส สน.ถ.135-01
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานจัดระเบียบ-บานชมภูพาน ระยะทาง 11กม.รหัสน.ถ.135-02
ถนนของทองถ่ิน  อบต.หลุบเลา     จํานวน 67 สาย
สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน 16 สาย  ระยะทาง 18.418 กม.
ลูกรัง จํานวน 51 สาย  ระยะทาง 71.50 กม.

-ไมมีถนนลาดยาง-
๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ยางพารา พืชผักสวนครัว ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขต อบต. ไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน

การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบอื ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตวั
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕ ตวั อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว
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๖.๔ การทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หลุบเลา มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมะ  มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม สถานท่ี

สะอาด มีความปลอดภัยในการเยี่ยมชม คือ วัดถํ้าชางทอง และวัดถํ้าเสี่ยงของ  วัดถํ้าสุทธิ และไดสงเสริม
การทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตาง ๆ

๖.5 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 6 แหง

๖.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง
กลุมอาชีพ

1. กลุมไกดําภูพาน
2. กลุมเลีย้งวัวบานหลุบเลา
3. กลุมปลูกมันสําปะหลัง
4. กลุมเกษตรกาวหนา
5. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรหมุนเวียน
6. กลุมเกษตรผสมผสาน
7. กลุมผลิตเสนไหม
8. กลุมแมบานเกษตรบานจัดระเบียบ
9. กลุมปลูกพืชผักสวนครัววิถีเพ่ือการพัฒนา
10.กลุมเกษตรนํารอง
11.กลุมแมบานปลูกไมผลบานภูนอย
12.กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
13.กลุมแตงลานเกษตรอินทรีย
14.กลุมดอกไมประดิษฐ
15.กลุมศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
16.กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง
๖.7 แรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 50-60ป ท่ี
ทํางานดานการเกษตรในพ้ืนท่ี  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรท่ีไมไดทําอาชีพทางดานเกษตร ก็ตองไป
ทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับ
คาใชจายในครัวเรือน
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงของทองถิน่(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง พืน้ท่ี
(ไร)

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 3,212
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 1,931
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 2,550
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 1,500
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 2,200
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 2,400
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 1,800
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 2,800
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 1,512
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 2,800
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 2,200
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 3,600
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 2,200
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 728
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 1,600

รวม 2,271 3,590 3,471 33,033
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร

จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค.) สรุปไดดังนี้
1. การทํานา จํานวน 3,662 ไร
2. การทําไร(มันสําปะหลัง) จํานวน 16,029 ไร
3. การทําสวนผลไม(ลําไย) จํานวน 1,980 ไร
4. การทําสวนผัก จํานวน  550  ไร
5. การทําสวนยางพารา จํานวน  1,899 ไร

๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร
พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ําท่ีใชในการทําเกษตร ดังนี้
ลําหวย  41 แหง บอบาดาล  64 แหง  อางเก็บน้ํา  3 แหง ฝาย  82 แหง ซึ่งมีปริมาณท่ี

เพียงพอตอความตองการของประชาชนเฉพาะฤดูฝน
๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตประปาจาก สระน้ําหนอง
ใหญ จํานวน  4  แหง แหลงน้ําใตดิน  15 แหง มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถอืศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100
วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
ตําบลหลบุเลา มีขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม ฮีตสบิสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตาง ๆ ดงันี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
มีปราชญชาวบานจํานวน 52 คน

๙. ทรพัยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําใตดินและเข่ือนน้ําพุง (บางสวน)
๙.๒ ปาไม มีเขตปาไมเนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ
๙.๓ ภูเขา อยูในเขตเทือกเขาภูพาน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายังคงความสมบูรณของปาไม

และสัตวปา เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ อากาศท่ีไมมี
มลพิษมีปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนสวนใหญทําการเกษตรหมุนเวียนจึง
จําเปนตองมีน้ําเพ่ือการเกษตรตลอดป และอีกประการหนึ่ง คือ ในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาไมมีท่ีท้ิงขยะ
ประชาชนท้ิงขยะในเขตปาสาธารณะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การแกไขปญหา อบต.ไดขอความ
รวมมือไปยังผูนําชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการประชาสัมพันธรณรงค

และหาทางแกไขปญหาโดยการทําโครงการเวทีประชาคมระดับหมูบานเพ่ือจัดการหาท่ีท้ิงขยะของ
ตําบลซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และอยูในระหวางดําเนินการหาพ้ืนท่ีเพ่ือท้ิงขยะเพ่ือไมใหสงผล
กระทบตอแหลงตนน้ํา
๑๐. อ่ืนๆ

๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค.  ประจําป ๒๕๕๙
ตามท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอภูพาน  ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕๕๙

ในเขต อบต.หลุบเลา  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ผลการสํารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได ดังนี้ ตัวชี้วัดแบงเปน ๓ ระดับ คือ ๑ = มีปญหามาก ๒ = มีปญหาปาน
กลาง ๓ = มีปญหานอย/ไมมีปญหา ท้ังนี้  จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วดัท่ีได คะแนน ๑ มาพิจารณา   ดังนี้
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 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การไดรับความคุมครองทางสงัคม
๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตวัชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา

๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเรียนรูโดยชุมชน - การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน

 ตวัชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดนิ
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานความรูและการศึกษา
- การไดรับการศึกษา

๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงนิทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
- คุณภาพน้ํา
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๑๐.2 การแกไขปญหา
๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ

ตํารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความ
ไววางใจและไดรับความคุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข

๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
๓) รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชน

จากดินและน้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
๔) รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน  สงเสริม รณรง ปองกัน  สุขภาพและ

อนามัยของประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม  สนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูตาง ๆ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและความเช่ือมโยงกับแผนอตัรากําลัง 3 ป
ประจาํปงบประมาณ  2564 – 2566

1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตร

ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุม
คณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
สรุปยอได  ดังนี้

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คติพจนประจําชาติ “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน”
ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี  1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี  2 เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีเขมขนข้ึน
ยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ยุทธศาสตรท่ี  4 สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย
ยุทธศาสตรท่ี  5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี  6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส

ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
สวนท่ี 4 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา/วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด
แผนพฒันาจังหวัดสกลนคร
วิสยัทัศนจังหวัดสกลนคร

“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว”
พันธกิจของจังหวัดสกลนคร

พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนจังหวัด
สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตร

๑.การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.พัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความไดเปรยีบในการแขงขัน
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕.การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑.จัดใหมีและบํารุงรกัษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
๒.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓.สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
๔.สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกร
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๕.สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
๖.สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครฐั ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
๘.เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค)
๑.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
๔.การคา การงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
๕.สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๗.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
๘.ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยงเครือขาย
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูเศรษฐกิจสรางสรรค
๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๑ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน
๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนรุักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจดัการสิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธปิไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ
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ยุทธศาสตรอําเภอภูพาน
วิสัยทัศนอําเภอภูพาน “เมืองสันติสุข ครัวปลอดภัย ใสใจตนน้ําและระบบนิเวศ”

พันธกิจของอําเภอภูพาน
๑.สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรพรอมท้ังพัฒนาการประมง
๔.สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนในการบริหารงานอําเภอไปสูความเปนเมืองสันติสุข
๕.สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.การพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
๔.การบริการจัดการบานเมืองท่ีดี
๕.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

วิสัยทัศนการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
“ตําบลหลุบเลานาอยู มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใตการบริหารโดยการมีสวนรวมของประชาชน”
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
พันธกิจ

-การไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยและท่ัวถึง
-จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
-สงเสริมและปองกันภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สงเสริมและใหความสําคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสรางสังคมสุขภาวะ

เปาประสงค
-ประชาชนรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
-ประชาชนไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
-ระดับความสําเร็จการจัดการศึกษาและเรียนรูใหกับประชาชน
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสาธารณสุข
-จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานกัปลดั
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลุงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย
เปาประสงค

มีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและจํานวนของอุบัตเิหตุลดลง

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนและทางเทา

๒.พัฒนาระบบไฟฟา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัย

รอยละของชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน

๒.พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง

ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา

๓.พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและชุมชนของคนในทองถ่ิน

๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รอยละของประชาชนท่ีเขาในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน อัตราเจ็บปวยของประชาชนลดลง
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความม่ันคง

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
พันธกิจ การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงค ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต

รอยละของจํานวนการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน

๒.พัฒนาแหลงท่ีดนิทํากิน รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน
๓.พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน

พัฒนาอาชีพ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม

ระดบัความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
พันธกิจ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงค

บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

ระดบัความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนา
บุคลากร

๒.สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมา-
ภิบาล

ระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด กองคลัง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ป 2564

การพัฒนาตําบลหลุบเลา ไดกําหนดนโยบายตําบลเพ่ือใชเปนแนวทางในการท่ีจะพัฒนาตาม
ศักยภาพท่ีมีอยูและเอ้ืออํานวย จากงบประมาณท่ีมีอยูและรัฐอุดหนุน นอกจากนี้การพัฒนาของตําบลยัง
ตองสัมพันธกับแผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด และรวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 – 2564) จะมุงเนนในประเดน็สําคัญอยู 6 ประเดน็ คือ

1. การแกปญหาความเปนธรรมในสังคม การลดความเลื่อมล้ํา เชน ระบบประกันสังคม การเขาถึง
ความยุติธรรมในสังคม ประชาชนสามารถเขาถึงเหลงเงินทุนไดมากข้ึน

2. สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
3. อาหารและพลังงาน
4. เศรษฐกิจ ฐานความรูและปจจัยแวดลอม ความสามารถดานการแขงขันในทุกดาน เศรษฐกิจ

สังคม โลจิสติกส  เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร
5. การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค
6. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูพัฒนาในเรื่องการศึกษา ตลอดจนการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
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จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา พบ
ปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ประจําป 2561 – 2564
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง
เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามท่ีกฎหมายกําหนดและสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดวิเคราะหปญหาในเขตพ้ืนท่ี  ความจําเปนพ้ืนฐาน
และความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตางๆ  ดังนี้

1.ปญหาดานเศรษฐกิจ
1.1 การประกอบอาชีพและการยกระดับรายได ปญหา ตนทุนการผลิตสูง คาครองชีพสูง
1.2 ตลาดนัดชุมชนและสินคาท่ีผลิต ปญหา ขาดตลาดรองรับ ไมเหน็ความสําคัญของ

การรวมกลุมและกลุมพอคาคนกลาง
1.3 ธุรกิจรานคาชุมชน ปญหา ผูประกอบการขาดจิตสํานึกในการชําระภาษี ธุรกิจของ

ชุมชนขนาดเล็กไมมีความม่ันคง
1.4 ผลผลิตทางการเกษตร ปญหา ผลผลิตตกต่ําเนื่องจากภัยธรรมชาติและเกษตรกร

ขาดความเขาใจในการพัฒนาปรับปรุงผลผลิต
1.5 กลุมอาชีพ ปญหา การรวมกลุมขาดความเขมแข็ง ไมมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
1.6 แหลงทองเท่ียว ปญหา ขาดงบประมาณและบุคลากรในการท่ีจะพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีจํานวนจํากัด
1.7 การวางงาน ปญหา ขาดการสงเสริมการรวมกลุม การเขาถึงความตองการของ

ประชาชนไมครอบคลุม จากสภาพปญหาท่ีกลาวมา กอใหเกิดการวางงาน
2.ปญหาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปญหา ขาดความสงเสริมใหความรูใน
เรื่องคุณภาพชีวิต ประชาชนไมใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตตนและชุมชนเทาท่ีควร

2.2 การนันทนาการและการกีฬา ปญหา ประชาชนในชุมชนไมใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการกีฬาเทาท่ีควร สนามกีฬาไมเพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องนันทนาการและการกีฬา

2.3 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ปญหา ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล
ส.อบต. และผูนําชุมชนสวนมาก ไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ประชาชนขาดความสนใจในการมี
สวนรวมในการพัฒนา ขาดความกระตือรอืรนในการพัฒนาตอสวนรวม

2.4 การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย ปญหา ขาดวัสดุอุปกรณเนื่องจาก
งบประมาณมีนอย และขาดบุคลากรตามสายงานท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยตรง

2.5 ยาเสพติด ปญหา ประชาชนขาดจิตสํานึกรวมกันท่ีจะตอตานยาเสพติดอยางเปน
รูปธรรมและไมเขาใจบทบาทหนาท่ีในการเปนเสาหลักสําคัญในการดูแลใสใจบุตรหลาน  และไมสงเสริม
ในทางท่ีถูกตองใหกับเยาวชนในพ้ืนท่ี

3.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 การคมนาคม ปญหา การคมนาคมระหวางหมูบาน การสญัจรไปในพ้ืนท่ีการเกษตรไม

สะดวกเนื่องจากเปนถนนดินและถนนลูกรัง เม่ือเกิดภัยธรรมชาติจึงทําใหถนนหนทางไดรับความเสียหาย
3.2 การระบายน้ํา ปญหา การระบายน้ําภายในหมูบานไมสะดวก ทอน้ําหรือราง

ระบายน้ํายังไมท่ัวถึง
3.3 การไฟฟา ปญหา ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ขาดไฟฟาใชในพ้ืนท่ีการเกษตร
3.4 ผังเมือง ปญหา ขาดการจัดระบบการวางผังเมือง
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4.ปญหาดานแหลงน้ํา
4.1 น้ําเพ่ือการเกษตร ปญหา ขาดแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ชํารุด ไมคลอบคลุมพ้ืนท่ี

การเกษตร ระบบการจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพ
5.ปญหาดานสาธารณะสุขและการอนามัย

5.1 ดานสาธารณสุข ปญหา ขาดความเขาใจดานสาธารณสุขมูลฐานท่ีดีพอ การ
ควบคุมโรคและการเผยแพรประชาสัมพันธมีนอย ดานสุขภาพอนามัย การแพรระบาดของโรคติดตอ

6.ปญหาดานการเมืองการบริหาร
6.1 ขอมูลขาวสาร ปญหา การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการประชาชนขาด

ความสนใจในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางตองปรับปรุงกระบวนการทํางานใหตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล

7.ปญหาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
7.1 การศึกษา ปญหา มีเด็กเรียนดีแตยากจน ขาดทุนการศึกษา ขาดสื่อการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัย อาคารเรียนและหองเรียนไมเพียงพอ
7.2 ศาสนา ปญหา ประชาชนไมคอยปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา และไมเขาใจ

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางถองแท
7.3 วัฒนธรรมประเพณี ปญหา การมีสวนรวมของประชาชนมีนอย เปนแตเพียงผูรับ

คอยรับแตการสนับสนุน ขาดความรกัความสามัคคี  ขาดการสงเสริมและความคิดสรางสรรค
8.ปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8.1 ดิน ปญหา ดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากใชปุยเคมีมากเกินไป
8.2 ปาไม ปญหา สภาพปาเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก การสรางจิตสํานกึและความตระหนัก

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.3 บรรยากาศในชุมชน ปญหา ขาดภูมิทัศนท่ีนาอยู มีแหลงน้ําทวมขัง ขาดการจัด

วางระบบผังเมืองรวมการบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
8.4 ขยะมูลฝอย ปญหา ขาดท่ีท้ิงขยะ ประชาชนตองจัดการขยะในครัวเรือนเอง  โดย

การกําจดัขยะตามความเขาใจของประชาชนเองและการกําจัดขยะอาจไมถูกวิธี
8.5 ท่ีสาธารณะประโยชน ปญหา ถูกบุกรุก เจาหนาท่ีรัฐไมดําเนินการอยางจริงจัง

ความตองการของประชาชนในดานตางๆ
1.ความตองการดานเศรษฐกิจ

1.1 พัฒนาอาชีพกลุมอาชีพ  กอสรางศูนยพัฒนาอาชีพและจําหนายผลิตภัณฑ
1.2 ฝกอบรมผูประกอบธุรกิจรานคา ใหความรูดานภาษีอากร
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียว สงเสริมใหสถานท่ีสําคัญเปนแหลงทองเท่ียว

2.ความตองการดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 จัดสัมมนาประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพชีวิต
2.2 ปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานและกอสรางลานกีฬา สงเสริมสนับสนุนการแขงขัน

กีฬาทุกระดับ เชิญชวนใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมและการใสใจสุขภาพจากการเลนกีฬาและ
การนันทนาการ

2.3 ฝกอบรมเยาวชนตําบลและผูนําทองถ่ินดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สราง
จิตสํานึกใหเกิดข้ึนในชุมชนและใหความรวมมือกับการปราบปรามยาเสพติดของหนวยงานราชการ

2.4 จัดการวางแผนเตรียมการในการบรรเทาความเดือดรอนและบรรเทาสาธารณะภัย
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3.ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 กอสรางถนนลูกรังไปพ้ืนท่ีการเกษตร สํารวจพ้ืนท่ีและซอมบํารุงอยางท่ัวถึง
3.2 ซอมแซมถนนท่ีชํารุด
3.3 กอสรางรองระบายน้ําและวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน
3.4 ขยายเขตไฟฟาและตดิตั้งไฟฟาสาธารณะ

4.ความตองการดานแหลงน้ํา
4.1 ขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติท่ีตื้นเขิน
4.2 ซอมแซมคลองสงน้ําและกอสรางคลองสงน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร จัดระบบ

การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

5.ความตองการดานสาธารณสุขและการอนามัย
5.1 อบรมใหความรูแกประชาชนดานสาธารณะสุขมูลฐาน
5.2 จัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีสงเสริมดานสาธารณสุขและการอนามัย
5.3 ประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล  ใหมีความเขมแข็ง
6.ความตองการดานการเมืองการบริหาร

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของประชาคม ประสานความรวมมือใน
กิจกรรม  โครงการ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน

6.2 ใหความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ขององคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และผูนําชุมชนในระดับตางๆ

6.3 สงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ไดรบัการพัฒนาศักยภาพและจัดการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

7.ความตองการดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
7.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน
7.2 สงเสริมสนับสนุน วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินใหมีความยั่งยืนสืบไป

8.ความตองการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.1 ปรับภูมิทัศนภายในหมูบาน โดยการปลูกตนไม  สองขางทางและปลูกปาชุมชน
8.2 ปรับภูมิทัศนภายในหมูบาน สถานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประการสําคัญคือ ตองสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน และ
รวมกันดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในการดําเนินการทุกดานจะเนนใหคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา ในทุกกลุมทุกวัย ในทุกดาน  โดยเฉพาะดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
พัฒนาอาชีพของกลุมอาชีพ  ชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน   กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวา องคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก SWOT เพ่ือใหการดําเนินการเกิดประโยชนสูงสุดและอยูภายใตอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
ระเบียบ  หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและกําหนดภารกิจตามยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนาในชวงระยะ  3  ป  ขางหนา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ  20  ป (2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ินและสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท้ังนี้  สามารถวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจ 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.
2546 และตามพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 ดังนี้

5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ม.67(1) ม.16(2)
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  ม.68 (2)
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  ม.68(3)
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ  ม.16(4)
(5) การสาธารณูปการ  ม.16(5)
(6) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร ม.68(1)

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้
(1) การจัดการศึกษา ม.16(9)
(2) การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี เดก็ เยาชน ผูสงูอายุ และผูพิการ ม.67 (6)
(3)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ม.16 (10)
(4)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล ม.67(2)
(5) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ม.67 (3)
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ม.16(19)
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(7) ใหมีน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร  ม.68(1)
(8) การควบคุมการเลี้ยงสัตว  ม.16(21)
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

มีภารกิจท่ีเกีย่วของ ดังนี้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ม.16(15)
(2) การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ม.16(17)
(3)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย  โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ ม.16(23)
(4)  การผังเมือง  ม.68(13) ม.16(25)
(5) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.67(4) ม.16(29)
(6)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนบัสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน  ม.16(30)
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ม.16(1)
(2)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ  ม.16(6)
(3) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน ม.16(7)
(4)  การทองเท่ียว  ม.68(12)
(5)  การสงเสริมการทองเท่ียว  ม.16(8)
(8)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  ม.68(6)
(9) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชพีของราษฎร ม.68(7)
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย ม.16(18)
(2)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ม.16(24)
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ม.67(5)
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวฒันธรรมอันดี

ของทองถ่ิน ม.67(8) ม.16(11)
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ม.17(18)
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ

จําเปนและสมควร  ม.67(9)
(2)   สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ม.16(16)
(3)  กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล  สามารถจะ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดอยางดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในในพ้ืนท่ี ประกอบดวยการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป (2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ินและสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

หมายเหตุ ม.67 ม.68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)
ม.16 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
แบบองครวม มีดังนี้

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทํางานของ
องคกร การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินมาถูกทางหรือไม นอกจากนี้
ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานใน
องคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม
SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน ดังนี้

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิด
จากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต
จุดแข็ง ดานทรัพยากรบคุคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ

1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหา

หรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวธิีในการแกปญหานั้น
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis) ไดแก

2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร  โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ
แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น

2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง
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วิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT)
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

จุดแข็ง Strengths
1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ป เปนวัยทํางาน
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด
รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดยใช
ความสมัพันธสวนตัวได
6. บุคลากรโดยสวนใหญใหความรวมมือในการ
ทํางานภายในองคกรเปนอยางดี
7. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย
8. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
9. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร
10. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน
11. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆ ท่ีได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน

จุดออน Weakneses
1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต.
ระดบัความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของงาน
2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา
หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน
4. ไมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเต็มท่ี
5. บุคลากรโดยสวนใหญเปนพนักงานจาง ซึ่งไม
สามารถมอบหมายใหทําภารกิจหลักไดอยางเต็มท่ี
และขาดอํานาจในการตัดสินใจ
6. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ
7. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี
8. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ
9. มีความกาวหนาในวงแคบ

โอกาส Opportunity
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานงายข้ึน
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวเจาหนาท่ีของ
องคกรและการทํางาน ของอบต.ในฐานะตัวแทน
4. จํานวนหมูบานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของอบต.
หลุบเลา มีการเดินทางท่ีสะดวกและมีระยะทางท่ีใกล
การคมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนสงไป
อําเภออ่ืนๆ ไดอยางสะดวกสะบาย
5. ประชาชนบางสวนใหความรวมมือในการพัฒนาดี
6. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู
สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี
7. มีพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรบัทําการเกษตร
8. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ
9. มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ขอจํากัด Threats
1. ประชาชนบางสวนยังไมเห็นถึงความสําคัญในการ
ใหความรวมมือในการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ให ต อ ง เ พ่ิ ม พูนคว ามรู ใ ห
หลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจ ของ
อบต.
3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน
ประชากร และภารกิจรวมมือกับทางองคกร
4. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรูและทักษะ
5. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและไม
ครบวงจร
6. ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
8. ประชาชนผูมีรายไดนอยยังไมไดรับการสงเสริม
อาชีพเทาท่ีควร
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก 3 ภารกิจ

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) ปรับปรุงถนนภายในตําบล
(2)  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหท่ัวถึง
(3) กอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบานและวางทอระบายน้ํา

2. ดานเศรษฐกิจ
(1) สนับสนุนการฝกอบรมและประกอบอาชีพของราษฎรตามศาสตรพระราชา
(2) สงเสริมการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑในครัวเรือนและกลุมอาชีพ

3. ดานสงัคม
(1) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาส
(3)  สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ภารกิจรอง 4 ภารกิจ
1. ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(1) สงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
(2) สงเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตําบลหลบุเลา

2. ดานสาธารณสุขและการอนามัย
(1) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(2)  สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย
(3)  สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย และการมีสวนรวมในชมุชน

3. ดานการพัฒนาแหลงน้ํากินน้ําใช
(1) ปรับปรุงคุณภาพและระบบน้ําประปาหมูบาน

4. ดานการเมืองการบริการ
(1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)

กําหนดใหเปนขนาดกลาง กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  3  สวนราชการ ไดแก
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองคลัง และกองชาง

ท้ังนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง จํานวนท้ังสิ้น 43 อัตรา
โดยแยกเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 23 อัตรา พนักงานสวนตําบลกรอบวางเดิม  จํานวน 2 อัตรา
กําหนดเพ่ิม  จํานวน  2  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 11 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป
จํานวน 7 อัตรา ซึ่งกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลตําแหนงวางนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อยูระหวางการดําเนินการรับโอนจากหนวยงานราชการอ่ืน ซึ่งภารกิจงานตองอาศัยบุคลากรท่ีความรู
ความสามารถและสงเสริมภารกิจงานใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
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ดังนัน้ จําเปนในการเปลี่ยนชื่อสวนราชการใหสอดคลองตามประกาศ จาก สํานักงานปลัด เปน
สํานักปลัด ในแผนอัตรากําลัง 3 ป และในโครงสรางสวนราชการ กําหนดสวนราชการหลักเพ่ิมไดแก หนวย
ตรวจสอบภายใน มีฐานะต่ํากวากองในโครงสรางสวนราชการใหมและแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหข้ึนตรงตอ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงตองกําหนดตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก และไมตอง
ประเมินตัวชี้วัดหรือคางาน การกําหนดสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ ใหกําหนด
สวนราชการเปนสํานัก/กอง ระดับตน ใหกําหนดตําแหนงพนักงานตําบลในสายงานผูปฏิบัติ  ไมนอยกวา
จํานวน 3 อัตรา โดยใหมีตําแหนงประเภทวิชาการอยางนอย จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากกองชาง อบต.หลุบเลา มี
พนักงานสวนตําบล อยู 1 อัตรา โดยองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีกองชางท่ีมีพนักงานสวนตําบล
สายปฏิบัติเพียง 1 ตําแหนง จึงไดกําหนดตําแหนงนักจัดการงานชาง ปก/ชก เพ่ิมอีกจํานวน 1 อัตรา สังกัด
กองชางองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีมีอยูเดิมและตามนโยบายท่ีจะมีตอไป
และแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว

โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวน
ราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และในระยะ
ตอไปเม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้นแลว หากองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเห็นวา ภารกิจ
หนาท่ีนั้น ๆ มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนราชการตอไป ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการโดย
เริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้

โครงสรางตามอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามอัตรากําลังใหม หมายเหตุ
1.สํานกัปลดั อบต.

1.1งานบริหารท่ัวไป
1.2 งานกิจการสภา  อบต.
1.3 งานการเจาหนาท่ี
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานนโยบายและแผน
1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.9 งานสงัคมเคราะห  เด็ก  สตรี  คนชรา
1.10 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม
1.11 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.สํานักปลัด อบต.
1.1 งานการเจาหนาท่ี
1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานนิติกร
1.5 งานบริหารงานท่ัวไป
1.6 งานบริหารการศึกษา
1.7 งานสวัสดิการสังคม
1.8 งานบริหารงานสาธารณสุข

2.กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานการบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจดัเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

2.กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัสดุและทรัพยสิน
2.3 งานเรงรัดและจัดเก็บรายได
2.4 งานบริหารงานท่ัวไป

3.กองชาง
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานดานสาธารณูปโภค
3.4 งานการวางผังเมือง

3.กองชาง
3.1 งานแบบแผนและกอสราง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานเรงรัดและจัดเก็บรายได
3.4 งานบริหารงานท่ัวไป
4. หนวยตรวจสอบภายใน
4.1 งานตรวจสอบภายใน
4.2 งานบริหารงานท่ัวไป
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
จากตารางขางตน จะเห็นวา ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีมีในปจจุบัน ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ป
ตั้งแตปงบประมาณ 2564 – 2566 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนี้

กรอบอัตรากําลัง 3 ป  ระหวางป พ.ศ.2564 – 2566

สวนราชการ
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม

กรอบอตัราตําแหนงท่ี
คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา  3 ปขางหนา

อัตรากําลงัคน
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)

1 1 1 1 - - -

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)

1 1 1 1 - - -

สํานักปลัด อบต. (01)
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัตน) 1 1 1 1 - - -

นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 1 1 - - -
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 1 1 - - -
นิติกร ปก./ชก. 1 1 1 1 +1 - - วางเดิม

อยูระหวางรับโอน

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 1 1 1 +1 - - วางเดิม
อยูระหวางรับโอน

นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานธุรการ ปง. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 1 1 - - -
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจัดระเบียบ
ครู 2 2 2 2 - - -
พนักงานจางภารกิจ
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานฮองสิม
ครู 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางภารกิจ
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหลุบเลา
ครู 2 2 2 2 - - -
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สวนราชการ
กรอบ

อัตรากํา
ลังเดิม

กรอบอตัราตําแหนงท่ี
คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา  3 ปขางหนา

อัตรากําลงัคน
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -
พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางท่ัวไป 1 1 1 1 - - -
คนงาน 2 2 2 2 - - -
คนสวน 1 1 1 1 - - -
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค 1 1 1 1 - - -
พนักงานขับรถกูชีพ 1 1 1 1 - - -
กองคลัง (04)
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการเงนิและบัญชี ชก. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานการเงินและบญัชี ชง. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานพัสดุ  ปง. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปง 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -
กองชาง (05)
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 1 1 1 1 - - -

นักจัดการงานชาง ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม
นายชางโยธา  ปง. 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -
ผูชวยนายชางสํารวจ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางท่ัวไป
คนงาน 1 1 1 1 - - -
หนวยงานตรวจสอบภายใน (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 กําหนดเพ่ิม

รวม 40 42 42 42 +2 - -
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ขอ 9 ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน

ระดับ จํานวน
ตําแหนง ท้ังหมด

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1 ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 1 495,000 168,000 1 1 1 - - - 16,440 18,120 19,440 679,440 697,560 717,000

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน) ตน 1 1 409,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920

สํานักปลัด (01)
3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 369,480 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 424,560 438,000 451,320

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 245,280 0 1 1 1 - - - 8,400 8,880 8,640 253,680 262,560 271,200

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 362,640 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720

6 นิติกร ปก./ชก. 1 0 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

7 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 0 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

8 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 349,320 0 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400

9 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 214,560 0 1 1 1  - - - 7,680 7,680 7,680 222,240 229,920 237,600

10 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 318,960 0 1 1 1 -  - - 10,920 11,280 10,920 329,880 341,160 352,080

11 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 264,600 0 1 1 1 -  - - 8,520 9,120 9,000 273,120 282,240 291,240

ศพด.บานจัดระเบียบ
12 ครู ค.ศ.2 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0
13 ครู ค.ศ.1 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

ศพด.บานฮองสิม
14 ครู ค.ศ.1 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0
15 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0
16 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

ศพด.บานหลุบเลา
17 ครู ค.ศ.1 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0
18 ครู ค.ศ.1 1 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

ลําดับ ชื่อสายงาน

อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคนจํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน

จํานวน (คน) เงินเดือน (1)
เงินประจํา
ตําแหน ง

(2)

คาใชจายรวม (4)
หมายเหตุจะตองใชในชวง เพ่ิม / ลด

ระยะเวลา 3 ปขางหนา

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (3)
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พนักงานจาง (ภารกิจ)
19 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 162,720 0 1 1 1 - - - 6,600 6,840 7,080 169,320 176,160 183,240

20 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 157,680 0 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,840 164,040 170,640 177,480

21 พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) - 1 1 130,920 0 1 1 1 - - - 5,280 5,520 5,760 136,200 141,720 147,480

พนักงานจาง (ท่ัวไป)
22 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

23 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

24 คนสวน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

25 พนักงานดับเพลิง - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

26 พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

27 พนักงานขับรถกูชีพ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองคลัง (04)
28 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520

29 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 342,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560

30 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 1 216,720 0 1 1 1 -  - - 9,000 9,240 9,360 225,720 234,960 244,320

31 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 174,840 0 1 1 1 -  - - 6,840 6,960 7,440 181,680 188,640 196,080

32 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 143,520 0 1 1 1 -  - - 6,120 6,000 6,360 149,640 155,640 162,000

พนักงานจาง (ภารกิจ)
33 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 179,400 0 1 1 1 -  - - 7,200 7,560 7,800 186,600 194,160 201,960

34 ผูช วยเจาพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 144,360 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 150,240 156,360 162,720

กองชาง (05)
35 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานฃาง) ตน 1 1 409,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920

36 นักจัดการงานชาง ปก./ชก. - - 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 กําหนดเพิ่ม

37 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1 143,520 0 1 1 1 -  - - 6,120 6,000 6,360 149,640 155,640 162,000

พนักงานจาง (ภารกิจ)
38 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 163,920 0 1 1 1 - - - 6,600 6,840 7,200 170,520 177,360 184,560

39 ผูชวยนายชางโยธา - 1 1 127,680 0 1 1 1 - - - 5,160 5,400 5,640 132,840 138,240 143,880

40 ผูชวยนายชางสํารวจ - 1 1 138,000 0 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280
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41 ผูชวยนายชางไฟฟา - 1 1 165,840 0 1 1 1 - - - 6,720 6,960 7,200 172,560 179,520 186,720

พนักงานจาง (ท่ัวไป)
42 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

หนวยตรวจสอบภายใน
43 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก - - 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 กําหนดเพิ่ม

รวม  - 41 39 7,713,120 336,000 43 43 43 0 0 0 963 ,000 2 81,640 2 85,7 2 0 9,012 ,120 9,293 ,760 9,579,480

รวมท้ังสิ้น  - 41 39 7,713,120 43 43 43 0 0 0 963 ,000 2 81,640 2 85,7 2 0 9,012 ,120 9,293 ,760 9,579,480

1,3 51,818 1,3 94,064 1 ,436,922

10,363 ,938 10,687 ,824 11 ,016,402

26.11 25.65 25.18

29.88 29.14 28.42

หมายเหตุ : เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2563 = บาท
งบประมาณรายจายประจําปท่ีตราไวในขอบัญญัติ

เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท

เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท

(เงินท่ีหัก ไดแก เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เบ้ียความพิการ เบ้ียผูปวยเอดส เงินเดือน/คาตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา)

กรณีหักเงินอุดหนุนและเบ่ียยังชีพ (ประมาณการจากเงินอุดหนุนและเบ้ียยังชีพ ปงบประมาณ 2563 มีเงินอุดหนุนและเบ้ียยังชีพ เปนเงินจํานวน 5,000,000 หักออกท้ัง 3 ป
งบประมาณรายจายประจําป 2564
งบประมาณรายจายประจําป 2565
งบประมาณรายจายประจําป 2566

34,690,000.00
36,674,500.00
38,758,225.00

ประมาณการประโยชนตอบแทนอ่ืน 15%
รวมเปนคาใชจายบุคคลท้ังสิ้น
คิดรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป

39,690,000.00
41,674,500.00
43,758,225.00

งบประมาณรายจายประจําป 2564
งบประมาณรายจายประจําป 2565
งบประมาณรายจายประจําป 2566

37,800,000
คิดรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปหักเงินอุดหนุนฯ
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