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องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้ององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  

ออำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษเกษ  



คำนำ 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี รอบปีงบประมาณ  
(พ.ศ. 2564-2566)  ซ่ึงมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่      
24  กันยายน  2563  โดยมีโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล  ประเภทสามัญ  การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน  มีการ
กำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลังพนักงานตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม  โดยใช้แผนอัตรากำลังเป็นเครื่องมือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายมิให้เกินกว่า
กฎหมายกำหนด  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่ วนตำบลหญ้ าปล้อง  จึ งได้ จัดทำแผนวางแผนอัตรากำลั ง  3  ปี               
รอบปีงบประมาณ  (พ.ศ.2564 – 2566)  เพ่ือใช้เครื่องมือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  
มิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด  และใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง  
เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 –2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
หญ้ าปล้อง จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง               
จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 –2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 –2563 ดังนี้ 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่  4 กันยายน 2558 กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
กำหนดตำแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคน วิเคราะห์การงางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จึงได้จัดทำ    
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566)  ขึ้น 

 
 
 

           2.1 วัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
  2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
 2.1.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน 
การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หญ้าปล้อง  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติ กำหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

1. หลักการและเหตุผล 
 

2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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 2.1.3  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
  2.1.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
 2.1.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

๒.๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา 

กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องคก์ารบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 

การบริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถคาดการณส์ิ่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และ 

สามารถตรียมการรองรบักับเหตุการณล์่วงหน้าได ้
2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือ 

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนษุย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลงัคนทีมี่ความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือ
อีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคน คือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป  
 
         3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม 
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต   ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์นำมาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตำแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.)) 
 

 

3. กรอบแนวคิด ขอบเขต และแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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“Any study of manpower allocation must take 
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American Academy of Political and Social Science  
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้อง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ทีไ่ด้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้น
ควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ทีมี่อยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หญ้าปล้อง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต  

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  
ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้กำหนดอัตรากำลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมี
เป็นสำคัญ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวน
ภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจำตำแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยนำเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มาคำนวณ

เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตรากำลัง โดยใช้
หลักวิธีการคำนวณดังนี้ 

1. ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปลีะ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1 เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12 เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ำสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ 
ครองตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูง
ของระดับตำแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สำหรับตำแหน่งอำนวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่
ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินอ่ืน จะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยนำเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการ
ประเมินการคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดอืนทีเ่พ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปลีะ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ตำแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ำสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 
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3. ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคำนวณเฉพาะกลุ่มท่ี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ำ คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 
  4. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการคำนวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
  5. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการคำนวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

(ปริญญาตรี) 

 
 
 
 
  

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทัง้ป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

 
       

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจา้งทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพิ่มรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างทัว่ไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 
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กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนตำบล 

หญ้าปล้อง จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9 ,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  
จะคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจำปี เช่น นาง ก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,660 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14660 9400 5260 590 610 640 - - - 

 12เดือน - - 63120 7080 7320 7680 - - - 
รวมทั้งป ี 63120 7080 7320 7680 70200 77520 85200 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่นำมาคำนวนเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  แต่ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง เพ่ือให้
ทราบจำนวนและยอดคนปัจจุบัน 

 กระจกด้านที่  3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม ่
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หญ้าปล้อง 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
▪ การมสีายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวนระยะเวลาที่
เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หญ้าปล้อง (ท่ียึดโยงกบัตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง) มายึดโยงกับ
จำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหญ้าปล้อง  (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้า
ปล้อง พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนทีมี่ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การทำงานสำเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

 
▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่ง
อัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หญ้าปล้อง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด   ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลคูซอด  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท           
ในลักษณะเดียวกัน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูซอด  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี  ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะ
ภูมปิระเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบล       
หญ้าปล้อง  จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเกลี่ยตำแหน่ง  ลดตำแหน่ง  หรือเพ่ิมตำแหน่งแต่อย่างใด  และ 
จำนวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

3.3  ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา    
การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมี
ความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหญ้าปล้องสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได ้
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3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ให้สอดคล้องกันทำให้
การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้ นไป
ได้ดว้ยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท 
และระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยทำให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ าเทียมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหญ้าปล้อง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแตล่ะหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

และส่งคณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ 

ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

ประจำงบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว 

ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
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ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
วนั เดือน ปี รายการที่ดำเนินการ หมายเหตุ 

มิถุนายน 2563 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตรากำลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.คูซอด 

กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์     
เก็บรวบรวมปริมาณงาน  สำรวจอัตรากำลัง   
ทีม่ีอยู่ และพิจารณาปริมาณงานที่เกิดขึ้น 
เหตุผลความสำคัญของการกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัด 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.หญ้าปล้อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 

ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566  
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล          

หญ้าปล้อง พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
         ๑.๒  ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ 
         ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
         ๑.๔ การระบายน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำไม่ทัน 
๒. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ 
         ๒.๑  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
               - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
               - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
         ๒.๒  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
๓.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
         ๓.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
         ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
         ๓.๓  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
         ๓.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
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๔.  ปัญหาน้ำกิน  - น้ำใช้ เพื่อการเกษตร 
         ๔.๑  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
         ๔.๒  ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ 
๕.  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
         ๕.๑  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมลูข่าวสาร 
         ๕.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
         ๖.๑ ลำห้วยตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได ้
         ๖.๒ น้ำในธรรมชาติมีไม่เพียงพอไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค
บริโภคได้ 
         ๖.๓ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก 
         ๖.๔  ปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุกดินภายในหมู่บ้าน 
         ๖.๕  ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
๗.  ปัญหาการบรหิาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          ๗.๑ องค์กรภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็ง 
          ๗.๒  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
          ๗.๓  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
๘. ปัญหายาเสพติด 

๘.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๘.๒ ปัญหาเยาวชนขาดความรู้ถึงโทษของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ 

๙. ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑ ปัญหาด้านการโจรกรรม 
๙.๒ ปัญหาด้านความปลอดภัยด้านการจราจรสำหรับนักเรียน 
๙.๓ ปัญหาด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

สรุปสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ในระยะท่ีผ่านมา  ได้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณสุข  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเมืองการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล  และสามารถพัฒนาความเจริญมาสู่ตำบลได้ในระดับหนึ่ง  
ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แต่ก็มีปัญหาที่สำคัญหลายประการได้แก่ปัญหาประชาชน
ในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการพัฒนา  ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ประชาชนขาดทุน
ทรัพย์ในการประกอบอาชีพหรือขาดความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายเป็นรายได้  และส่งผลให้มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  แต่การเติบโตของเมืองและชุมชนส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาทางสังคม  นอกจากนี้การเติบโตของเมืองและชุมชนยังเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบไร้ทิศทาง 
ก่อให้เกดิปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ    และปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แม้จะประสบผลสำเร็จในภาพรวมของการขยายตัว  แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อใหเ้กดิปัญหาการไม่สมดุลในการ
พัฒนาของเมืองกับชนบท  มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
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มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง  นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  และปัญหาอ่ืนๆ  ที่มผีลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาว      
จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตตำบล  สรุปได้ดังนี้ 

๑.  ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไมเ่พียงพอ
กับความต้องการของประชาชน  บางหมู่บ้านยังได้รับความเดือดร้อนอยู่  กล่าวคือยังไม่คลอบคลุมทั้งตำบล 

๒.  ถนน / ซอย  ในทุก ๆ ปี นั้น อาจจะเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน มากที่สุด  แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่  ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   ถนนบาง
สายก็ยังตอ้งได้ทำการปรับปรุงอยู่  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ ถนนทุกสายได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งตำบล  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม 

๓.  ประปา  ปัญหาระบบน้ำประปาในหมู่บ้านบางหมู่ที่มีอยู่แล้วต้องก็จะเป็นต้องทำการปรับปรุง
ระบบประปา   เนื่องจากความเสื่อมโทรมของระบบและการเสื่อมโทรม และบางหมู่บ้านก็ยังไม่มีระบบประปา
ซ่ึงกำลังรอการก่อสร้าง  

๔.  ท่อระบายน้ำ,วางบ่อพัก  เป็นปัญหาที่ยังต้องแก้ไขเนื่องจากหากไม่มีท่อระบายน้ำ  เมื่อถึงฤดูฝน  
น้ำก็จะท่วมขังเป็นปัญหาด้านการคมนาคม  โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒, ๖,๗ และ ๘  ซึ่งมีปัญหาเกี่ยว การระบายน้ำ
มากที่สุด 

๕.  คนว่างงาน  ปัญหาคนว่างงานในตำบลยังมีอยู่  เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม  คือ  ทำนาเป็นหลัก  เมื่อสิ้นฤดูกาลของการทำนาแล้ว  ประชาชนบางส่วนที่ยัง ไม่มีอาชีพ
เสริม  ทำให้เกิดการว่างงานทำให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ 

๖.  ความยากจน  ปัญหาความยากจนยังไม่หมดไป  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  ทำให้รายได้ไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางธรรมชาติ   

๗.  ขยะ / ถังขยะ / รถขยะ  เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง  เนื่องจากในตำบลยังไม่มีถังรองรับ
ขยะ ยังไมม่ีรถขยะจัดเก็บขยะในตำบล  ตลอดจนยังไม่มีสถานที่ที่ท้ิงขยะของตำบล 

๘.  การศึกษาไม่ทั่วถึง  เด็กในตำบลบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ขาดโอกาสทาง
การศึกษาสาเหตุ เกิดจากความยากจนทำให้ ไม่มีทุนในการศึกษาต่อ  จึงต้องออกจากโรงเรียนเพ่ือมาช่วยพ่อ
แม่ทำงาน 

๙.  ปัญหาหนี้สิน ประชาชนในตำบลยังมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากได้มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมน้อยในบางปีก็ขาดทุนทำให้ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบ  
และในระบบ 

๑๐.  ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดยังมีอยู่ชุมชน  เกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ  ทำให้
มี เวลาว่างมากและไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดแหล่งมั่วสุมและเกิดอบายมุขในชุมชนตามมา 

๑๑.  ความปลอดภัย  ปัญหาด้านความปลอดภัยยังไม่ทั่วถึง  เนื่องจากหน่วยรักษาความปลอดภัยใน 
ตำบลโดย หลักคอื  หน่วย อปพร.  มีจำนวนไม่เพียงพอกับการเข้าไปดูแลประชาชนในตำบล 

๑๒.  ภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  ปัญหาจากภัยธรรมชาติทำให้ประชาชนในตำบลได้รับ
ความเดือดร้อนมาก  ในปีที่ผ่านมาประชาชนประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมฉับพลัน  ทำให้ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 
และพ้ืนทีเ่กษตรกรรมในตำบลได้รับความเสียหาย  

๑๓.  ขาดอาชีพที่มั่นคง  เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนคือเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีความ
มั่นคง แน่นอน  ผลิตผลทางการเกษตรจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่สภาพอากาศ  ทำให้ราคาผลิตผลทาง
การเกษตรไม่แนน่อน  ส่งผลให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอนรายได้ไม่ม่ันคง   
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๑๔.  ความแออัด  มีบางหมู่บ้านที่สภาพความเป็นอยู่หนาแน่น  ทำให้เกิดปัญหาความแออัดในชุมชน  
โดยเฉพาะหมู่ที ่๑, ๒  สภาพบ้านเรือนจะตั้งอยู่ติดกันเส้นทางคมนาคมในชุมชนก็คับแคบ 

๑๕.  ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาประชาชนในตำบลป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมากท่ีสุดรองลงมาคือโรคเบาหวานส่วนโรคที่ควรเฝ้าระวังในปัจจุบันคือโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้า
ปากในเด็กเล็ก 

๑๖.  ขาดเงินทุน  แม้แต่ละชุมชนจะมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่ก็ยังขาดเงินทุนในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก  ซ่ึงยังรอการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่ 

๑๗.  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง   ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยังรอการสงเคราะห์อยู่
อีกจำนวนหนึ่ง 

๑๘.  น้ำทิ้งในชุมชน,สภาพแวดล้อม  ยังไมม่ีการจัดระบบน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ  บางครัวเรือนกป็ล่อย 
น้ำทิง้ลงสู่ถนน เลย  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนน  ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 
ความต้องการของประชาชน 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน คสล., วางท่อระบายน้ำ,ก่อสร้างถนน คสล.  ลาดยาง ดิน ลูกรัง หินคลุก 
ท่อเหลี่ยม คสล.  และฝายกั้นน้ำ 
       ๑.๒  จัดบริการโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
       ๑.๓  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
       ๑.๔  ขยายเขตไฟฟ้า 
๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานทำ 
       ๒.๑  จัดต้ังศูนย์ข้อมลูในการผลิตทางการเกษตร 
       ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
       ๒.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
       ๒.๔  ให้ความรู้ทางดา้น เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
      ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
      ๓.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
      ๓.๓  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
      ๓.๔  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
๔.  ความต้องการด้านน้ำกิน  - น้ำใช้ เพื่อการเกษตร 
      ๔.๑  ให้มีการขุดลอกลำหว้ย แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  พร้อมกำจัดวัชพืช 
      ๔.๒  ให้มีการจัดสร้างประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๕.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
      ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
      ๕.๒ ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
      ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
      ๕.๔  ฟื้นฟู  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย 
       ๖.๒  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๖.๓  ขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 
๗.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
        ๗.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอืน่ๆ 
        ๗.๒  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๘. ความต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘.๑ ต้องการให้รณรงค์จัด กิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติด 
๘.๒ ต้องการให้ส่งเสริม กิจกรรมด้านการกีฬา โดยกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน 

     ๘.๓  ต้องการให้จัดฝึกอบรมเกีย่วกับยาเสพติด 
๙. ความต้องการด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๙.๑  ต้องการให้มีอาสาสมัครดูแลและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและสอดส่องดูแลสถาน 
ที่ราชการภายในเขตตำบล 
      ๙.๒  ต้องการบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพือ่รับผิดชอบงานด้านความม่ันคง 
 
สรุปความต้องการของชุมชน  
 จากผลการสำรวจแบบสอบถามประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง   
มีความต้องการให้  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ดำเนินการพัฒนาตำบล  ดังนี้ 
  ๑.  ให้เพ่ิมหลอดไฟฟ้าสาธารณะ / และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 

๒.  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทุกสายทาง 
๓.  ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บา้น 
๔.  ต้องการซอยที่ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตทุกซอย 
๕.  จัดสร้างสนามกีฬาเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๖.  รณรงค์และฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพอนามัย 
๗.  จัดหาวิทยากรที่มีความรู้  การส่งเสริมอาชีพมาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ิมเตมิ 
๘.  ให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา 
๙.   อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้ท้องถิ่น  วัฒนธรรมและศาสนา 
๑๐. พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย 
๑๑. จัดสาธารณูปโภคท่ีจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๑๒. ลอกท่อระบายน้ำ  หรือก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพ่ิมเติม 
๑๓.  แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดให้หมดไปจากตำบลหญ้าปล้อง 
๑๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์  หรือผู้ป่วยเอดส์ 
๑๕. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน 
๑๖. สุขภาพอนามัยที่ด,ี การรักษาพยาบาล 
๑๗. ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
๑๘. เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มรายได้ 
๑๙. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องออกเยี่ยมชุมชน 
๒๐. จัดเวทีประชาคม / การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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๒๑. ที่อยู่อาศัย พัฒนาสุขาภิบาลในหมู่บ้าน 
๒๒. พัฒนาความสะอาดของถนน  
๒๓. ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่ออ่ืน ๆ  
 
 

 

 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  รว่มจัดทำและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขต
พ้ืนที่ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องจะสมบูรณ์ได ้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน   นอกจากนั้น
ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคคลากรทีม่ีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  ภายใต้พ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
      การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องนั้น     
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 
2561 – 2564 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
“ เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี มีความปลอดภัย การคมนาคมสะดวก” 

 ในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จะเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแขง็ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  โดยมีพันธกิจในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีภูมคุ้มกันทางสังคมท่ีเข็มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข็มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับ

สากล 
6. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึง

พอใจโดยยึดหลักบรหิารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) คำขวญัองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
  ดินแดนหญ้าปล้อง  เรืองรองพระธาตุเด่น 
  เป็นแหล่งการศึกษา  ตำนานมาสี่เผ่าไทย 
  มีเกวียนใหญ่กูปรี  ผ้าหมี่ไหมงาม  
  แหล่งน้ำดินดี   สามัคคีชี้นำ 
  เลิศล้ำผลิตมดี   จารีตประเพณี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  

  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
                          ที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง         
  ๒)   ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเ์ยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปว่ยเอดส์ และ       
                             ผู้ด้อยโอกาส            
  ๓)  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย   และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
                          และทรัพย์สินของประชาชน     
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน   
  ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงาน 
                          ตาม แนวเกษตรอินทรีย์    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรียน    
  ๒)  เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน    
  ๓)  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน    
  ๔)  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา  และนันทนาการ   
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 ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  บล็อคคัลเวิร์ท 

  ๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบประปา  ถังเก็บน้ำ  แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  ๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ทอ่ระบายน้ำ  ทางระบายน้ำ  และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตร 

๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะ   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๑)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   
  ๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนและการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมขอ  
                ประชาชน ในด้านการเมืองและการบริหาร      
      ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  :   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
  ๒)  การจัดการระบบน้ำเสีย  การบำบัดและจัดการขยะ   
  ๓)  สง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
  ๔)  ปรับปรงุและพัฒนาแหล่งนำ้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค    

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตต่อไป จึงจำเป็นต้องพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ถนน แหล่งน้ำ 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
การจัดระเบียบในหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านตลอดจนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT Analysis และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยใช้วิธีการ Rating Soales         
มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  
 

องฺค์กรบริหารจัดการ   
บูรณาการ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคม
ท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค การระบายน้ำ         
เหตุรำคาญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษา         
และวัฒ นธรรม  ตามลำดับ  โดยมี เป้ าหมายวัตถุประสงค์ต้ องการให้  “สั งคมอยู่ กันอย่ างสงบสุข               
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ” ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT Analysis  ดังนี้ 
๑.  จุดแข็ง ( S : Strensth) 
 ๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  ด้านการศึกษาฯ  ด้านการเมืองการบริหาร และด้านการท่องเที่ยวฯ 
 ๒. มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในตำบล  อาทิ  กลุ่มตีมีด  กลุ่มทำขนม  กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ  โดยเฉพาะ  
“กลุ่มตีมีด”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับจังหวัด  ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   ๒  
หมู่บ้านต้นแบบ  OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี ๒๕๔๘ 
 ๓. มีแหล่งทอ่งเที่ยว  “วัดพระธาตุเรืองรอง”   ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระดับประเทศ  
ซ่ึงมีบุคคลสำคัญระดับประเทศแวะมาเที่ยวชมบ่อย ๆ 
 ๔. มีอิสระในการบริหารงานตามความต้องการของประชาชน 
 ๕. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
 ๖. ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร 
 ๗. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการรว่มกนัในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข ปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 
 ๙. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 ๑๐.ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตทีด่ีไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 

๒.  จุดอ่อน ( W : Weakness)  
 ๑. งบประมาณในการบริหารงานในตำบลมีจำกัด  
        ๒. ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในตำบล 
           ๓. กลุ่มอาชีพไม่มีวัสดุในการผลิตสินค้า  ต้องหาซื้อจากนอกตำบล 
 ๔. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการในตำบลเช่นด้านสาธารณสุข 
           ๕. สภาพภูมิทัศน์ตามเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยว “วัดพระธาตุเรืองรอง” ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร 
           ๖. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และ 
ฐานขอ้มูลยังไม่เพียงพอกับการพัฒนา 
           ๗. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมืองในชุมชน  การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร  โดยมีบางชุมชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
           ๘. อาชีพเสริมรองรับในชุมชนไม่ทั่วถึง  คือเมื่อหมดช่วงฤดูการทำนาแล้ว  ประชาชนบางส่วนไม่มี
อาชีพเสริมทำให้เกิดการว่างงาน 
 ๙.  เดก็และเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่นิยมเข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ๑๐. ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่  จึงนำบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมือง 
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๓. โอกาส ( O : Opportunity) 
 ๑. จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีแผนงาน โครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด  (การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น) 
 ๒.  ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 
 ๓.  ประชาชน องค์กร ชุมชนสนใจให้ความร่วมมือให้ข้อเสนอแน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๔.   การปฏิรูปการศึกษา 
  ๕.  มีทุนทางสังคมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  
  ๖.  พ้ืนที่ในตำบลมีที่ดินและแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการเกษตรกรรม 

 ๗.  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 

๔. ขอ้จำกัด  (T : Threat)  
           ๑. ภาวะเศรษฐกิจ 
    ๒. ปัญหาความยากจนของประชาชน 
           ๓. ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชน 
           ๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           ๕. ชุมชนไม่เป็นระเบียบ ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
           ๖. ระบบการสื่อสาร/การอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการ 
           ๗. การถ่ายโอนภารกิจ 
           ๘. การรับรู้ขา่วสารจากองค์กร/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)  
“ เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว สู่ดินแดนขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา มีสินค้าการเกษตร 
มาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก” 
 

พันธกิจจังหวัด 
1. สร้างความม่ันคงมั่งคัง่ ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพ้ืนที่สีเขียว 
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การเที่ยวกับประเทศเพ่ือบ้าน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

เกษตร 
5. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
  เพ่ือให้การบริหารราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  สามารถบรรลุถึง 
วัตถุประสงค์ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  ดังนี้  
๑.  ด้านสังคม 
 (๑)  ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 (๒)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น 
 (๓)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด  หรือท่ีสาธารณะที่ใช้ร่วมกันให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าเต็มที่ 
 (๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท และทุกระดับ  ทั้งนักเรียน  เยาวชนและประชาชน             
ให้สู่มาตรฐาน 

 (๕)  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น           
เอกลักษณ์สืบไป 
 (๖)  ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเตรียมพร้อม และปฏิบัติงาน 
          แก้ปัญหาเมือ่เกิดภัยสาธารณะขึ้น 
๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (๑)  มุ่งเน้นความสะดวกในการสัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้าน  ภายในหมู่บ้าน  โดยก่อสร้างถนน  ซอย  
ท่อระบายน้ำ  ให้ไดม้าตรฐาน 
 (๒)  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ให้มีแสงสว่างทั่วทั้งตำบล 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑)  มุ่งส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพ  เพ่ิมรายได้สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้  โดยจัดให้
มีหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น – ยาว ต่าง ๆ     
 (๒)  มุ่งขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรลงสู่ไร่นา  ใช้งบองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่ต้องรองบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืน 
๔.  ด้านสาธารณสุข 
 (๑)  ส่งเสริมให้ อสม. ประจำหมู่บ้านปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒)  ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
๕.  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (๑)  มุ่งพัฒนาในทุกหมู่บ้าน ให้ปราศจากมลภาวะจากขยะ และน้ำเสีย    เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคน               
 (๒)  มุ่งพัฒนารักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ 
 (๓)  มุ่งพัฒนาสวนสาธารณะในหมู่บ้านที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดี  เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนและ         
ออกกำลังกาย และจัดทำสวนสาธารณะหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
๖.  ด้านการเมืองการบริหาร 
 (๑)  มุ่งปรับปรุงและพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและเป็นธรรม 
 (๒)  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่  ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านทุกๆ หมู่บ้าน  โดยจัดให้หน่วยงาน
ต่างๆ  เช่น  ปศุสัตว์  สาธารณสุข  การศึกษานอกโรงเรียน  เข้าร่วมบริการและให้ความรู้กบัประชาชน 
 (๓)  มุ่งนำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น
และเหมาะสม  บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  เช่น แผ่นพับ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  โดยใช้ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  เพ่ือส่ง
ข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบล สู่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
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๗.  ด้านการศึกษา 
 (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 (๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส่วนการศึกษา 
 (๓)  จัดตั้งจัดสรรงบประมาณเงินเดือน  ค่าจ้าง   พนักงานครูและลูกจ้าง 
 (๔)  ปฏิบัติงานร่วม/ สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา 

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค Swot 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องกำหนดวิธีการดำเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

ทัง้นี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  
๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
(7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั(มาตรา ๑๖(๒)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

                         (มาตรา ๖๘(๔)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(มาตรา ๑๖(๕)) 
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(5) การทอ่งเทีย่ว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย   

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

         ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     (มาตรา ๖๗(๘)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา ๑๗(๑๘)) 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

                        ท้องถิน่อื่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) 
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การวิเคราะห์อัตรากำลังคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง   
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตรากำลังของส่วนราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. 
นำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตำแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ใช้หลักบันได  
8 ขั้น 

 

การวเิคราะห์อัตรากำลังคนในองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี      
เพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบด้วย 

      1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการ  
 3.  ผู้อำนวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
 4.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 7.  หัวหน้าสำนักปลัด     คณะกรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังตอ่ไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปญัหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
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 2. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 

ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม      
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 

 ๔. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองคก์ารบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างใหต้รงกับภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจางประจําในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง จํานวนตําแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

 ๖. จดัทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดทำตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  10 มกราคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการดำเนินการควบคู่กับหนังสือสำนักงาน ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มีหลักในการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
                          ที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
  ๒)   ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเ์ยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปว่ยเอดส์ และ       
                             ผู้ด้อยโอกาส            
  ๓)  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย   และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
                          และทรัพย์สินของประชาชน     
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหพ้ึง่ตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน   
  ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงาน 
                          ตาม แนวเกษตรอินทรีย์    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรียน    
  ๒)  เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน    
  ๓)  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน    
  ๔)  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา  และนันทนาการ   
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  บล็อคคัลเวิร์ท 
  ๒)  การกอ่สร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบประปา  ถังเก็บน้ำ  แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  ๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ท่อระบายน้ำ  ทางระบายน้ำ  และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตร 

๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะ   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๑)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   
  ๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนและการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมขอ  
                ประชาชน ในด้านการเมืองและการบริหาร      
      ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
  ๒)  การจัดการระบบน้ำเสีย  การบำบัดและจัดการขยะ   
  ๓)  สง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
  ๔)  ปรับปรงุและพัฒนาแหล่งนำ้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค    
 
  บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มียุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการในองค์กรแล้ว จึงดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  
จะกำหนดตำแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  
มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจำเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตำแหน่งในกรณีตำแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  4 ส่วน
ราชการ การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น  
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 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลัง ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้าง
งานในสำนักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ้ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งต้ัง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
การยมืเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การ
บัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงาน
ช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำรา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่

ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือ ให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตำแหน่งพนักงานที่

กำหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑     
การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
สังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่เข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
๒)   ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เยาวชน 
เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส            
๓)  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  บรรเทาสา
ธารณภัย   และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน     

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- นักวิเคราะห์ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นิติกร 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- นักป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
การเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและแข่งขนัได้ 
 

๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน   
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุม่อาชีพให้
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

- ปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.เจ้าพนักงาน        
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน    
๒)  เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับ ปชช.    
๓)  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน    
๔)  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น   
๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา  และนนัทนาการ   

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  
สะพาน  บล็อกคอลเวิร์ท 
๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบ
ประปา  ถังเก็บน้ำ  แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
๓)  การก่อสร้าง/ปรับปรุง  ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำและ
พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร 
๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะ   
๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง 

- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- เจ้ าพนั กงาน ธุ รการ 
กองช่าง 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
- ผู้ ช่ ว ย เจ้ าพ นั ก งาน
ประปา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑)   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   
๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
และการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของ                      
ประชาชน ในด้านการเมืองและการบริหาร          

- ปลัด อบต. 
- สำนักงานปลัด อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- นักทรัพยากรบุคคล 



ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  
การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
๒)  การจัดการระบบน้ำเสีย  การบำบัดและจัดการ
ขยะ   
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
๔)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค    

- ปลัด อบต. 
- นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
- ผช.เจ้าพนักงาน
การเกษตร 

บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานจริง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากำลังของ
บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   

บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์กำลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตรากำลังที่ใช้คือ แผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มีภารกิจ  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าในรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 2564-2566 จะยังคงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังเดิมไปก่อน  เนื่องจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  มิให้มีการกำหนดตำแหน่งเพ่ิม หรือมีการปรับปรุงทุกกรณี  เนื่องจาก
เกรงว่า หากมีการกำหนดตำแหน่งเพ่ิม หรือมีการปรับปรุงตำแหน่งในรอบการจัดทำแผนอัตรากำลังในรอบนี้ 
ต้องใช้เวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้น  อาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถประกาศใช้แผน
อัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ได้ทันภายในวันที่  1 ตุลาคม 2563 

บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานกำลังคน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากำลัง 2564 – 
2566 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     
ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการทำงานให้กับองค์การในระดับล่างที่ผลักดันภารกิจไปสู่ผลสำเร็จ ต่อไป ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มีแนวทางในการรองรับกรณพีนักงานจ้างตามภารกิจเกษียณอายุ  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้เตรียมวางแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุเรียบร้อยแล้ว 

 
บันไดขั้นที่ 7 การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทตำแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ใช้การวางกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ใน
การกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น   กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
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• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่ เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลประเภทสามัญ  ด้วยบริบท ขนาด และปจัจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท 
ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจา้งทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล    
มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน  
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ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดส่วนราชการ
รองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

 

ภารกิจ กำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ใหม้ีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบำรุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ งเสริมคุณภาพชีวิต มี ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น  การกำหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และสำนักงานปลัด โดยในส่วนของ
สำนักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การกำหนด
ส่ วน ราชการรองรั บภ ารกิ จ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และสำนักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มอุีตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกีย่วข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการกำหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และสำนักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดู แล และบำรุงรักษ าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
(สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรอง  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหญา้ปล้อง จะดำเนินการ      
มีดังนี ้

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกำหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. กองช่าง 
2. สำนักงานปลัด 
3. สำนักงานปลัด และกองช่าง 

 
4. สำนักงานปลัด 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สำนักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณ ี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สำนักงานปลัด 

 
3. สำนักงานปลัด 

 
4. สำนักงานปลัด  กองคลัง 

   
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง   

 วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะตอ้งหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทำงาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได ้

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดต้ลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทำงานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองคก์รอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดออ่น   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสำนักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
สภาพพ้ืนที ่ทศันคติของประชาชนไดดี้ 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจำกัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ ำกั ดท ำ ให้ ต้ อ ง เพ่ิ ม พู น ความรู้ ให้
หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 

 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.อบจ.,เทศบาลและ อบต.และ       
ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง  โดยได้กำหนดส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง    
  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ
ดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะ
ต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้   
 
 
 

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบญัชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  
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ส่วนราชการ งาน 
จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงานส่วนตำบล พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
อบต.หญ้าปล้อง ปลัด อบต. 1 - - 

สำนักงานปลัด 
 

หัวหน้าสำนักปลัด  1 - - 
งานบริหารงานทั่วไป 3 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1  
งานการเจ้าหน้าที่ 1 -  

กองคลัง  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง  1 - - 
งานการเงินและบัญชี 2 - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 1 - 

กองช่าง 
 

ผูอ้ำนวยการกองช่าง  1 - - 
งานก่อสร้าง 1 - - 
งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - 

งานประสานสาธารณูปโภค 1 2 - 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 1 - - 

 งานบริหารการศกึษา - - - 
 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 - - 

 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3 2 
รวม 24 8 2 

 
 
8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดและจัดทำแผนอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น           
ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  จึงกำหนด
กรอบอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
วางไว้  ดังนี้ 
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กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี  2564 – 2566    

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   

กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัด อบต.         
หัวหน้าสำนักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
ผู้อำนวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง         
ผู้อำนวยการกองช่าง 7   
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายชา่งโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   

กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ครู คศ.2 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านโนนหล่อ-โนนแย ้
ครู คศ.1 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านหญา้ปล้อง 
ครู คศ.1 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านเอก 
ครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - - “รองรับการจัดสรรอัตรา

ตำแหน่งจากกรมส่งเสริมฯ” 
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
เห็นชอบ ครั้งที ่12/2560 
เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค.60 

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านหญา้ปล้อง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านโนนหล่อ-โนนแย ้
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บา้นเอก 
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านหญา้ปล้อง 
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ศูนย์ฯ บ้านหญา้ปล้อง 

รวม 35 35 35 35 - - -  
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แทรกตารางภาระค่าใช้จ่าย 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 

ตามประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สำนักงานปลัด 
หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

พนักงานส่วนตำบล 
ประเภทวิชาการ 4  คน 
ประเภทท่ัวไป   1  คน 
พนักงานจ้าง 
ภารกิจ   2  คน 
ท่ัวไป  -  คน 
 

พนักงานส่วนตำบล 
ประเภทวิชาการ 4  คน 
ประเภทท่ัวไป -  คน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารกิจ  1  คน 
ท่ัวไป  -  คน 

พนักงานส่วนตำบล 
ประเภทวิชาการ -  คน 
ประเภทท่ัวไป 2  คน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารกิจ  2  คน 
ท่ัวไป  -  คน 

 

พนักงานส่วนตำบล 
ประเภทวิชาการ 1  คน 
ประเภทท่ัวไป -   คน 
พนักงานครูส่วนตำบล 3 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารกิจ  3  คน 
ท่ัวไป  2  คน 

 

ไม่มีส่วนราชการภายในระดับฝ่าย ไม่มีส่วนราชการภายในระดับฝ่าย ไม่มีส่วนราชการภายในระดับฝ่าย 
 

ไม่มีส่วนราชการภายในระดับฝ่าย 
 
 

ฯลฯ 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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       โครงสร้างสำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อำนวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป 
 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 
 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จำนวน 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
11 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งานนโยบาย 
และแผน 

งานกฎหมาย 
และคด ี

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมขน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

- นักจัดการงานทั่วไป   
(ชก.) (1) 
- นักพัฒนาการท่องเท่ียว 
(ปก.) (1) 
- จพง.ธุรการ (ชง) (1) 
- ผช.จพง.การเกษตร (1) 

- นักวิเคราะห์ฯ 
(ปก.) (1) 

- นิติกร (ชก) (1)  
 

- นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 
 

- นักปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ปก.) (1) 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ 
(1) 
 

 

- นักทรพัยากร
บุคคล (ชก.) (1) 
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       โครงสร้างกองคลัง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อำนวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จำนวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

 
 
 

งานการเงินและบัญช ี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) 
- นักวิชาการคลัง (ชก.) (1) 

 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.) (1) - นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (1) 

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
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   โครงสร้างกองช่าง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อำนวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จำนวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
3 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
6 

 
 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชมุชน 

งานก่อสร้าง ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ชง.) (1) 

 

- นายช่างโยธา (ชง.) (2) - ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) 
- ผช.จพง.ประปา (1) 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
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    โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อำนวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ข้าราชการคร ู

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จำนวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3 

 
2 

 
11 

 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม งานกีฬา และ

นันทนาการ 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ผอ.กองการศึกษา (ต้น) (1) 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1) 
 

- ครู คศ.2 (1) 
- ครู คศ.1 (2) 
- ครูผู้ช่วย (รองรับการจัดสรร) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผูดู้แลเด็ก (ทักษะ) (3) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด็ก  (2) 
 
 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 
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ที ่

 
ชื่อ   -    สกลุ 

 
คุณวฒิุ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่  
เงินเดือน 

 หมายเหตุ 

เลขทีต่ำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น/
ค่าตอบแทน  

1 นายเสน่ห์  นามจันทรา ปริญญาโท 55-3-00-1101-001 
ปลัด อบต.   

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 

กลาง 
55-3-00-1101-001 

ปลัด อบต.   
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 
กลาง 

486,720 
(40560x12) 

84,000 
(7000x12) 

84,000 
(7000x12) 

654,720 
 

 สำนักปลัดอบต.            

2 นางมัทนพร  แก้ววงษา ปริญญาโท 55-3-01-2101-001 
หัวหน้าสำนักงานปลดั  
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 55-3-01-2101-001 
หัวหนา้สำนักงานปลดั  
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 
349,320 

(29110x12) 

42,000 
(3500x12) 

 

- 
 

391,320 
 

3 นายถวิล  เกื้อกูล ปริญญาตร ี 55-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 55-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 
362,640 
(30220x12) 

- 
 

- 
 

362,640 
 

4 
 

น.ส.วชินันท์  ชาติมนตร ี
 

ปริญญาโท 
 

55-3-01-3101-001 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
 

ชก. 
 

55-3-01-3101-001 
 

นักจัดการงานทัว่ไป 
 

ชก. 
 

349,320 
(29110x12)  

- 
 

- 
 

349,320 
 

5 
 

นางพัทยา กล่อมปัญญา 
 

ปริญญาตร ี
 

55-3-01-3102-001 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

ชก. 
 

55-3-01-3102-001 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

ชก. 
 

356,160 
(29680x12) 

- 
 

- 
 

356,160 
 

6 นายเฉลมิพล  วรบุตร ปริญญาตร ี 55-3-01-3802-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 55-3-01-3802-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 
(29110x12) 

- 
 

- 
 

349,320 
 

7 น.ส.เพ็ญประภา จำปาทอง ปริญญาตร ี 55-3-01-3103-001 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
ปก. 55-3-01-3103-001 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปก. 289,080 
(24090x12) 

- 
 

- 
 

289,080 
 

8 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธ ์ ปริญญาตร ี 55-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปก. 55-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปก. 253,680 
(21140x12) 

- 
 

- 
 

253,680 
 

9 นางจรัสศรี จันทะศิลา ปริญญาตร ี 55-3-01-3810-001 
นักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
ปก. 55-3-01-3810-001 

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปก. 312,960 
(26080x12) 

- 
 

- 
 

312,960 
 

10 นางสาววัชชิรา ทองทิพย์ ปริญญาตร ี 55-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ     ปง. 55-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ     ปง. 
269,880 

(22490x12) 
- 
 

- 
 

269,880 
 

11 นายณัฐพล  จันตะ ปริญญาตร ี - ผช.จพง.การเกษตร      - - ผช.จพง.การเกษตร      - 
138,000 

(11500x12) 
- 
 

- 
 

138,000 
 

 

 

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ  



  

51 

 
ที ่

 
ชื่อ   -    สกลุ 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่     หมายเหตุ 

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขทีต่ำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอืน่/
ค่าตอบแทน  

12 นายประทวน  พิทักษา ปวช. - ผช.จพง.ป้องกันฯ - - ผช.จพง.ป้องกันฯ - 
117,840 
(9820x12) 

- 
 

- 
 

117,840 
 

 กองคลัง            

13 นางประกิจ  กำจัด ปริญญาโท 55-3-04-2102-001 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
   ต้น 55-3-04-2102-001 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

 
ต้น 

409,320 
(34110x12) 

42,000 
(3500x12) 

- 
 

451,320 
 

14 น.ส.วิไลลักษณ์  ลินลาด ปริญญาตร ี 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชก. 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชก. 
356,160 
(29680x12) 

- - 
356,160 

 

15 น.ส.นภัทร  เรืองฤทธิ ์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. 55-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก. 
311,640 

(25470x12) 
- 
 

- 
 

311,640 
 

16 น.ส.วรัชญ์ชนันท์ ชยัพิพัฒนพงษ์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 
305,640 
(25470x12) 

- 
 

- 
 

305,640 
 

17 นางธญัญาภรณ์ วิเศษสังข์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ชก. 55-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ชก. 
311,640 
(25470x12) 

- 
 

- 
 

311,640 
 

18 น.ส.พรรณี ทองมา ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - 117,840 
(9820x12) 

- 
 

- 
 

117,840 
 

 กองช่าง            

19 นายอภิชา  มูลเสนา ปริญญาตร ี 55-3-05-2103-001 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 55-3-05-2103-001 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 
435,720 
(36310x12) 

42,000 
(3500x12) 

- 
 

435,720 
 

20 นายปัณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ปวส. 55-3-05-4101-001 นายช่างโยธา ปง. 55-3-05-4101-001 นายช่างโยธา ปง. 
259,440 

(21620x12) 
- 
 

- 
 

259,440 
 

21 นายชานวุัฒน์  พุทธา ปริญญาตร ี 55-3-05-4101-002 นายช่างโยธา ปง. 55-3-05-4101-002 นายช่างโยธา ปง. 
291,240 

(24270x12) 
- 
 

- 
 

291,240 
 

22 นางคำบัว ไกรรักษ ์ ปริญญาตร ี 55-3-05-4701-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 55-3-05-4701-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
198,840 

(16570x12) 
- 
 

- 
 

198,840 
 

23 นายอนุสรณ ์ ศุภเลิศ ปวส. - ผช.นายช่างไฟฟ้า - - ผช.นายช่างไฟฟ้า - 
144,120 

(12010x12) 
- 
 

- 
 

144,120 
 

 



  

52 
 

 
ที ่

 
ชื่อ   -    สกลุ 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่  เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น/
ค่าตอบแทน  

24 นายบรรจบ  พงศ์พีระ ปวส. - ผช.เจ้าพนักงานประปา - - ผช.เจ้าพนักงานประปา - 
144,120 
(12010x12) 

- - 144,120 
 

 กองการศึกษาฯ            

25 น.ส.จันทร์สุดา  จันทเขต ปริญญาตร ี 55-3-08-2107-
001 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
( นักบริหารงานศึกษา ) ต้น 55-3-08-2107-001 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

( นักบริหารงานศึกษา ) 
ต้น 369,480 

(30790x12) 
42,000 
(3500x12) 

- 
 

411,480 
 

26 น.ส.นันท์นิชา  โคตรภักดี ปริญญาตร ี 55-3-08-3803-
001 นักวิชาการศึกษา ชก. 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 305,640 

(25470x12) 
- 
 

- 
 

305,640 
 

27 นางศศิภัค ผู้มีสัตย์ ปริญญาโทร    33-2-0232 คร ู  คศ.1 55-3-08-6600-632 
 คร ู   คศ.1 - - - เงินอุดหนุน 

28 น.ส.ประพาภรณ์ อินทร์บุตร ปริญญาตรี     33-2-0233 คร ู  คศ.2 55-3-08-6600-633 
 คร ู   คศ.2  

- 
 
- 

 
- 

เงินอุดหนุน 

29 นางบุญยัง  วิจิตร ปริญญาตร ี 33-2-0794- คร ู  คศ.1 55-3-08-6600-634 
 คร ู   คศ.1  

- 
 
- 

 
- 

เงินอุดหนุน 

30 พนักงานครูส่วนตำบล ปริญญาตร ี - - - - ครูผูดู้แลเด็ก ครู
ผู้ช่วย - - - 

มติ ก.อบต.
เห็นชอบคร้ังที่ 
12/2560 
เมื่อวันที่  

25 ธ.ค.60 
(รองรับการ
จัดสรรอัตรา
ตำแหน่งจาก
กรมส่งเสริมฯ) 

31 นางเทวี  อ่ิมเต็ม ปริญญาตร ี - ผู้ดแูลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 
 
- 

 
- 

 
- 

อุดหนุน+สมทบ 
      (63,120) 

32 น.ส.ชนันชิดา โลกรักษ์ ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 
 
- 

 
- 

 
- 

เงินอุดหนุน 

 



  

53 
 

 
ที ่

 
ชื่อ   -    สกลุ 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอตัรากำลังใหม่  เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น/
ค่าตอบแทน  

33 น.ส.ปฏมิาพร ชัยชนะ ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 

34 นางสาวกนกภรณ์ ปัญจา ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - 108,000 
(9000x12) 

- 
 

- 
 

108,000 
 

35 น.ส.พรทิพย์ สภุเลิศ ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - 108,000 
(9000x12) 

- 
 

- 
 

108,000 
 



 

54 

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง กำหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด    

ทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน     
เป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้ าใจประชาชน    
เป็นหลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  
WIFI ฟรี   รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์              
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนตำบล       
หญ้าปล้อง  มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  งบประมาณในจำนวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัย ทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหญ้าปล้อง มีขีดความสามารถในการสนับสนุนในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี  

4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จะยึดถือ
ปฏิบัติการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะ    
ของพนักงานในสังกัด  
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การใหบ้ริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการตดิต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
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 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เล็งเห็นว่า           
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน         
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น  ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หญ้าปล้อง  ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การทำงานเป็นทีม 

  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
สำคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามลำดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร  

13. ประกาศคุณธรรม  จรยิธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่นและลกูจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

องค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
  3.ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องในทุกระดับ 
โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามลำดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
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5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 
 
 

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