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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 –2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
หญ้าปล้อง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 –2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้
หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 –2563 ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง 
และมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ประกาศลงวันที่ 4 กันยายน 2558  และ
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและ
มาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้มีต าแหน่งใด ระดับใด     
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  
และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) 
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557  
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  1.3  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้
มีมติเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบบัญชีจัดต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว จะมีผลกระทบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ในเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และระดับต าแหน่งตามความหมวด 2  การก าหนดประเภท จ านวนและอัตราต าแหน่ง 
แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้ก าหนด
แนวทางตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 137  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง การคิด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  โดยการ
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้อัตราก าลังคน ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จึงได้ปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขึน้ 

 
 
 

           2.1 วัตถุประสงค์ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ เป็นไป
ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ 
และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558  ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2559  ประกาศลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559  ให้มีโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงาน  ระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็น
การประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง มีการก าหนดต าแหน่งการจัด 
อัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ 
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

2.1.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ 
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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2.1.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนา 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องสามารถวางแผนอัตราก าลัง  

ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   หญ้าปล้อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2..1.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง 
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2..1.8 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ 
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

๒.๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา 

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 

การบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถคาดการณส์ิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และ 

สามารถตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ล่วงหน้าได ้
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
 

3. กรอบแนวคิด ขอบเขต และแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคน คือ วิธีการที่จะให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป  

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  
การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม 

ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง ดังนี้  

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความ 
สามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้  

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด  
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี  
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  

 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มกี าหนดระยะเวลา 
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้  
- พนักงานจ้างทั่วไป  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    
                           

             
   

                     
                   

   

แผนภ มิแสดงอัตราก าลัง แสดงสัดส่วนของบุคลากร 
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แผนภ มิเปรียบเทียบอัตราก าลัง 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

 
 
 
 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง กับองค์การ 
บริหารส่วนต าบลคูซอด  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ที่มีประชากร  ขนาดพ้ืนที่ และรายได้ 
ใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนด
ต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  
หรือลดต าแหน่ง  แต่มีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเพ่ิมใหม่ จ านวน  2  อัตรา  ซึ่ง
จ านวนและปริมาณอัตราก าลังที่มีอยู่ไม ่ สามารถจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือทันท่วงทีได้  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลอัตราก าลังที่มีอยู่น่าเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจที่มี อยู่ให้ส าเร็จลุล่วงได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้อนึ่ง หากมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  จักได้ขอปรับปรุงอัตราก าลังใน
คราว ต่อไป  

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน 

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
หญ้าปล้อง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
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- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดารงต าแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การ
ก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ 
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3.2 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้แตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะท างาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ     
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง 
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
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  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสายงานที่ตนเองด ารงต าแหน่งอยู่ หรือสายงานอ่ืนเพ่ือมา
พัฒนาการท างานของตนเอง หรือพัฒนาองค์กร 

3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน  

การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้  

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนใน 
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้องสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้  

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปาทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จงึสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร 
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนิน
การขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลัง 
คนปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้  

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และ 
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง โดยรวม  
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3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ  

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment  
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น  

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๓  
3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หญ้าปล้อง  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เช่น  
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น  

3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)  
3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง และส่ง 

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

งบประมาณ 2561 –2563  
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว  

ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 
 

 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องมีความ
ครบถ้วน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  ความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เป็นส าคัญ  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
         ๑.๒  ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ 
         ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
         ๑.๔ การระบายน้ าภายในหมู่บ้านระบายน้ าไม่ทัน 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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๒. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
         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 
๔.  ปัญหาน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
         ๔.๑  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
         ๔.๒  ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ 
๕.  ปัญหาขาดความร ้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
         ๕.๑  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
         ๕.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
         ๖.๑ ล าห้วยตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
         ๖.๒ น้ าในธรรมชาติมีไม่เพียงพอไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค
บริโภคได้ 
         ๖.๓ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
         ๖.๔  ปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุกดินภายในหมู่บ้าน 
         ๖.๕  ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
๗.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          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 ปัญหาด้านความปลอดภัยด้านการจราจรส าหรับนักเรียน 
๙.๓ ปัญหาด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
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สรุปสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ในระยะท่ีผ่านมา  ได้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณสุข  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเมืองการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบล  และสามารถพัฒนาความเจริญมาสู่ต าบลได้ในระดับหนึ่ง  
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แต่ก็มีปัญหาที่ส าคัญหลายประการได้แก่ปัญหาประชาชน
ในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา  ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ประชาชนขาดทุน
ทรัพย์ในการประกอบอาชีพหรือขาดความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้  และส่งผลให้มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  แต่การเติบโตของเมืองและชุมชนส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาทางสังคม  นอกจากนี้การเติบโตของเมืองและชุมชนยังเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบไร้ทิศทาง 
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ    และปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แม้จะประสบผลส าเร็จในภาพรวมของการขยายตัว  แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สมดุลในการ
พัฒนาของเมืองกับชนบท  มีความเหลื่อมล้ าในเรื่องรายได้  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง  
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  และปัญหา
อ่ืนๆ  ที่มผีลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาว  จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตต าบล  สรุปได้
ดังนี้ 

๑.  ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน  บางหมู่บ้านยังได้รับความเดือดร้อนอยู่  กล่าวคือยังไม่คลอบคลุมทั้งต าบล 

๒.  ถนน / ซอย  ในทุก ๆ ปี นั้น อาจจะเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน มากที่สุด  แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่  ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   ถนนบาง
สายก็ยังต้องได้ท าการปรับปรุงอยู่  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าการปรับปรุง/ซ่อมแซมต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ ถนนทุกสายได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งต าบล  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม 

๓.  ประปา  ปัญหาระบบน้ าประปาในหมู่บ้านบางหมู่ที่มีอยู่แล้วต้องก็จะเป็นต้องท าการปรับปรุง
ระบบประปา   เนื่องจากความเสื่อมโทรมของระบบและการเสื่อมโทรม และบางหมู่บ้านก็ยังไม่มีระบบประปา
ซึ่งก าลังรอการก่อสร้าง  

๔.  ท่อระบายน้ า,วางบ่อพัก  เป็นปัญหาที่ยังต้องแก้ไขเนื่องจากหากไม่มีท่อระบายน้ า  เมื่อถึงฤดูฝน  
น้ าก็จะท่วมขังเป็นปัญหาด้านการคมนาคม  โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒, ๖,๗ และ ๘  ซึ่งมีปัญหาเกี่ยว การระบายน้ า
มากที่สุด 

๕.  คนว่างงาน  ปัญหาคนว่างงานในต าบลยังมีอยู่  เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในต าบลประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม  คือ  ท านาเป็นหลัก  เมื่อสิ้นฤดูกาลของการท านาแล้ว  ประชาชนบางส่วนที่ยัง ไม่มีอาชีพ
เสริม  ท าให้เกิดการว่างงานท าให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ 

๖.  ความยากจน  ปัญหาความยากจนยังไม่หมดไป  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  ท าให้รายได้ไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางธรรมชาติ   

๗.  ขยะ / ถังขยะ / รถขยะ  เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง  เนื่องจากในต าบลยังไม่มีถังรองรับ
ขยะ ยังไมม่ีรถขยะจัดเก็บขยะในต าบล  ตลอดจนยังไม่มีสถานที่ที่ท้ิงขยะของต าบล 
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๘.  การศึกษาไม่ทั่วถึง  เด็กในต าบลบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ขาดโอกาสทาง

การศึกษาสาเหตุ เกิดจากความยากจนท าให้ ไม่มีทุนในการศึกษาต่อ  จึงต้องออกจากโรงเรียนเพ่ือมาช่วยพ่อ
แม่ท างาน 

๙.  ปัญหาหนี้สิน ประชาชนในต าบลยังมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากได้มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมน้อยในบางปีก็ขาดทุนท าให้ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบ  
และในระบบ 

๑๐.  ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดยังมีอยู่ชุมชน  เกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนที่ไม่มีงานท า  ท าให้
มี เวลาว่างมากและไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ท าให้เกิดแหล่งมั่วสุมและเกิดอบายมุขในชุมชนตามมา 

๑๑.  ความปลอดภัย  ปัญหาด้านความปลอดภัยยังไม่ทั่วถึง  เนื่องจากหน่วยรักษาความปลอดภัยใน 
ต าบลโดย หลักคือ  หน่วย อปพร.  มีจ านวนไม่เพียงพอกับการเข้าไปดูแลประชาชนในต าบล 

๑๒.  ภัยธรรมชาติ  เช่น  วาตภัย  อุทกภัย  ปัญหาจากภัยธรรมชาติท าให้ประชาชนในต าบลได้รับ
ความเดือดร้อนมาก  ในปีที่ผ่านมาประชาชนประสบปัญหาภาวะน้ าท่วมฉับพลัน  ท าให้ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 
และพ้ืนที่เกษตรกรรมในต าบลได้รับความเสียหาย  

๑๓.  ขาดอาชีพที่มั่นคง  เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนคือเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีความ
มั่นคง แน่นอน  ผลิตผลทางการเกษตรจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่สภาพอากาศ  ท าให้ราคาผลิตผลทาง
การเกษตรไม่แน่นอน  ส่งผลให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอนรายได้ไม่ม่ันคง   

๑๔.  ความแออัด  มีบางหมู่บ้านที่สภาพความเป็นอยู่หนาแน่น  ท าให้เกิดปัญหาความแออัดในชุมชน  
โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑, ๒  สภาพบ้านเรือนจะตั้งอยู่ติดกันเส้นทางคมนาคมในชุมชนก็คับแคบ 

๑๕.  ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาประชาชนในต าบลป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมากที่สุดรองลงมาคือโรคเบาหวานส่วนโรคที่ควรเฝ้าระวังในปัจจุบันคือโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้า
ปากในเด็กเล็ก 

๑๖.  ขาดเงินทุน  แม้แต่ละชุมชนจะมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่ก็ยังขาดเงินทุนในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก  ซึ่งยังรอการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่ 

๑๗.  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง   ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยังรอการสงเคราะห์อยู่
อีกจ านวนหนึ่ง 

๑๘.  น้ าทิ้งในชุมชน,สภาพแวดล้อม  ยังไม่มีการจัดระบบน้ าทิ้งท่ีถูกสุขลักษณะ  บางครัวเรือนก็ปล่อย 
น้ าทิ้งลงสู่ถนน เลย  ท าให้เกิดน้ าท่วมขังถนน  ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 
ความต้องการของประชาชน 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน คสล., วางท่อระบายน้ า,ก่อสร้างถนน คสล.  ลาดยาง ดิน ลูกรัง หินคลุก 
ท่อเหลี่ยม คสล.  และฝายกั้นน้ า 
       ๑.๒  จัดบริการโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
       ๑.๓  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
       ๑.๔  ขยายเขตไฟฟ้า 
๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
       ๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
       ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
       ๒.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
       ๒.๔  ให้ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
      ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
      ๓.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
      ๓.๓  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
      ๓.๔  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
๔.  ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
      ๔.๑  ให้มีการขุดลอกล าห้วย แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  พร้อมก าจัดวัชพืช 
      ๔.๒  ให้มีการจัดสร้างประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
๕.  ความต้องการด้านความร ้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
      ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
      ๕.๒ ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
      ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
      ๕.๔  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย 
       ๖.๒  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๖.๓  ขุดลอกล าห้วยที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
๗.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๗.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ 
        ๗.๒  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๘. ความต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘.๑ ต้องการให้รณรงค์จัด กิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติด 
๘.๒ ต้องการให้ส่งเสริม กิจกรรมด้านการกีฬา โดยกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน 

     ๘.๓  ต้องการให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
๙. ความต้องการด้านความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๙.๑  ต้องการให้มีอาสาสมัครดูแลและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและสอดส่องดูแลสถาน 
ที่ราชการภายในเขตต าบล 
      ๙.๒  ต้องการบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพื่อรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง 
 
สรุปความต้องการของชุมชน  
 จากผลการส ารวจแบบสอบถามประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
มีความต้องการให้  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ด าเนินการพัฒนาต าบล  ดังนี้ 
  ๑.  ให้เพ่ิมหลอดไฟฟ้าสาธารณะ / และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 

๒.  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทุกสายทาง 
๓.  ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน 
๔.  ต้องการซอยที่ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตทุกซอย 
๕.  จัดสร้างสนามกีฬาเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๖.  รณรงค์และฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพอนามัย 
๗.  จัดหาวิทยากรที่มีความรู้  การส่งเสริมอาชีพมาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ิมเติม 
๘.  ให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา 
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๙.   อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้ท้องถิ่น  วัฒนธรรมและศาสนา 
๑๐. พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย 
๑๑. จัดสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๑๒. ลอกท่อระบายน้ า  หรือก่อสร้างทางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. เพิ่มเติม 
๑๓.  แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดให้หมดไปจากต าบลหญ้าปล้อง 
๑๔. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์  หรือผู้ป่วยเอดส์ 
๑๕. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน 
๑๖. สุขภาพอนามัยที่ดี, การรักษาพยาบาล 
๑๗. ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
๑๘. เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มรายได้ 
๑๙. หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกเยี่ยมชุมชน 
๒๐. จัดเวทีประชาคม / การมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒๑. ที่อยู่อาศัย พัฒนาสุขาภิบาลในหมู่บ้าน 
๒๒. พัฒนาความสะอาดของถนน  
๒๓. ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่ออ่ืน ๆ  
 
 

 

 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  รว่มจัดท าและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขต
พ้ืนที่ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน   นอกจากนั้น
ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  ภายใต้พ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
      การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องนั้น     
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 
2561 – 2564 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
“ เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี มีความปลอดภัย การคมนาคมสะดวก” 

 ในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง จะเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  โดยมีพันธกิจในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีภูมคุ้มกันทางสังคมท่ีเข็มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข็มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับ

สากล 
6. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่

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

พอใจโดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

2) ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  ดินแดนหญ้าปล้อง  เรืองรองพระธาตุเด่น 
  เป็นแหล่งการศึกษา  ต านานมาสี่เผ่าไทย 
  มีเกวียนใหญ่กูปรี  ผ้าหมี่ไหมงาม  
  แหล่งน  าดินดี   สามัคคีชี น า 
  เลิศล  าผลิตมีด   จารีตประเพณี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
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 :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน   
  ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินงาน 
                          ตาม แนวเกษตรอินทรีย์    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  ๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน    
  ๒)  เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน    
  ๓)  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน    
  ๔)  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา  และนันทนาการ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  บล็อคคัลเวิร์ท 
  ๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบประปา  ถังเก็บน้ า  แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  ๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ท่อระบายน้ า  ทางระบายน้ า  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตร 

๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะ   
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๑)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   
  ๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนและการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมขอ  
                ประชาชน ในด้านการเมืองและการบริหาร      
      ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
  ๒)  การจัดการระบบน้ าเสีย  การบ าบัดและจัดการขยะ   
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
  ๔)  ปรับปรงุและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค    

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ส ่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

องฺค์กรบริหารจัดการ   
บ รณาการ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคม
ท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตต่อไป จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ถนน แหล่งน้ า 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
การจัดระเบียบในหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านตลอดจนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ปัญหาโดย      ใช้หลัก  SWOT Analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้วิธีการ Rating Soales มี
เกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรง
และความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค การระบายน้ า เหตุร าคาญ ปัญหายา
เสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรม ตามล าดับ โดยมี
เป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ” ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   หญ้าปล้อง  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT Analysis  ดังนี้ 
๑.  จุดแข็ง ( S : Strensth) 
 ๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  ด้านการศึกษาฯ  ด้านการเมืองการบริหาร และด้านการท่องเที่ยวฯ 
 ๒. มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในต าบล  อาทิ  กลุ่มตีมีด  กลุ่มท าขนม  กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ  โดยเฉพาะ  
“กลุ่มตีมีด”  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   ๒  
หมู่บ้านต้นแบบ  OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี ๒๕๔๘ 
 ๓. มีแหล่งท่องเที่ยว  “วัดพระธาตุเรืองรอง”   ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระดับประเทศ  
ซึ่งมีบุคคลส าคัญระดับประเทศแวะมาเที่ยวชมบ่อย ๆ 
 ๔. มีอิสระในการบริหารงานตามความต้องการของประชาชน 
 ๕. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
 ๖. ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร 
 ๗. ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการรว่มกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข ปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 
 ๙. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 ๑๐.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 

๒.  จุดอ่อน ( W : Weakness)  
 ๑. งบประมาณในการบริหารงานในต าบลมีจ ากัด  
        ๒. ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในต าบล 
           ๓. กลุ่มอาชีพไม่มีวัสดุในการผลิตสินค้า  ต้องหาซื้อจากนอกต าบล 
 ๔. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการในต าบลเช่นด้านสาธารณสุข 
           ๕. สภาพภูมิทัศน์ตามเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยว “วัดพระธาตุเรืองรอง” ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร 
           ๖. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และ 
ฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอกับการพัฒนา 
           ๗. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมืองในชุมชน  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร  โดยมีบางชุมชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
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           ๘. อาชีพเสริมรองรับในชุมชนไม่ทั่วถึง  คือเมื่อหมดช่วงฤดูการท านาแล้ว  ประชาชนบางส่วนไม่มี
อาชีพเสริมท าให้เกิดการว่างงาน 
 ๙.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่นิยมเข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ๑๐. ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่  จึงน าบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมือง 
 

๓. โอกาส ( O : Opportunity) 
 ๑. จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีแผนงาน โครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) 
 ๒.  ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 
 ๓.  ประชาชน องค์กร ชุมชนสนใจให้ความร่วมมือให้ข้อเสนอแน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๔.   การปฏิรูปการศึกษา 
  ๕.  มีทุนทางสังคมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  
  ๖.  พ้ืนที่ในต าบลมีที่ดินและแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการเกษตรกรรม 

 ๗.  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 

๔. ข้อจ ากัด  (T : Threat)  
           ๑. ภาวะเศรษฐกิจ 
    ๒. ปัญหาความยากจนของประชาชน 
           ๓. ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชน 
           ๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           ๕. ชุมชนไม่เป็นระเบียบ ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
           ๖. ระบบการสื่อสาร/การอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินการ 
           ๗. การถ่ายโอนภารกิจ 
           ๘. การรับรู้ข่าวสารจากองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)  
“ เมืองน่าอย ่ ประต การค้าการท่องเที่ยว ส ่ดินแดนขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา มีสินค้าการเกษตร 
มาตรฐานและปลอดภัยส ่ครัวโลก” 
 

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

เกษตร 
5. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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นโยบายการพัฒนาของผ ้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  เพ่ือให้การบริหารราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  สามารถบรรลุถึง 
วัตถุประสงค์ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  ดังนี้  
๑.  ด้านสังคม 
 (๑)  ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 (๒)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้ดียิ่งขึ้น 
 (๓)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด  หรือท่ีสาธารณะที่ใช้ร่วมกันให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าเต็มที่ 
 (๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท และทุกระดับ  ทั้งนักเรียน  เยาวชนและประชาชน             
ให้สู่มาตรฐาน 

 (๕)  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น           
เอกลักษณ์สืบไป 
 (๖)  ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเตรียมพร้อม และปฏิบัติงาน 
          แก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยสาธารณะขึ้น 
๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (๑)  มุ่งเน้นความสะดวกในการสัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้าน  ภายในหมู่บ้าน  โดยก่อสร้างถนน  ซอย  
ท่อระบายน้ า  ให้ได้มาตรฐาน 
 (๒)  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ให้มีแสงสว่างทั่วทั้งต าบล 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑)  มุ่งส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพ  เพ่ิมรายได้สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้  โดยจัดให้
มีหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น – ยาว ต่าง ๆ     
 (๒)  มุ่งขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรลงสู่ไร่นา  ใช้งบองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่ต้องรองบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืน 
๔.  ด้านสาธารณสุข 
 (๑)  ส่งเสริมให้ อสม. ประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒)  ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
๕.  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (๑)  มุ่งพัฒนาในทุกหมู่บ้าน ให้ปราศจากมลภาวะจากขยะ และน้ าเสีย    เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคน               
 (๒)  มุ่งพัฒนารักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ 
 (๓)  มุ่งพัฒนาสวนสาธารณะในหมู่บ้านที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดี  เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนและ         
ออกก าลังกาย และจัดท าสวนสาธารณะหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
๖.  ด้านการเมืองการบริหาร 
 (๑)  มุ่งปรับปรุงและพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและเป็นธรรม 
 (๒)  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่  ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านทุกๆ หมู่บ้าน  โดยจัดให้หน่วยงาน
ต่างๆ  เช่น  ปศุสัตว์  สาธารณสุข  การศึกษานอกโรงเรียน  เข้าร่วมบริการและให้ความรู้กับประชาชน 
 (๓)  มุ่งน าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น
และเหมาะสม  บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  เช่น แผ่นพับ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  เพ่ือส่ง
ข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนต าบล สู่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
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๗.  ด้านการศึกษา 
 (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
 (๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส่วนการศึกษา 
 (๓)  จัดตั้งจัดสรรงบประมาณเงินเดือน  ค่าจ้าง   พนักงานครูและลูกจ้าง 
 (๔)  ปฏิบัติงานร่วม/ สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวกับการศึกษา 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค Swot 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  
๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
(7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา ๑๖(๒)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม 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) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (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) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(5) การท่องเที่ยว (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 และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย   

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

         ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภ มิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     (มาตรา ๖๗(๘)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗

(๑๘)) 
๕.๗ ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

                        ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 
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ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนด สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหญ้าปล้องได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ประกอบกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ  
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
                 มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  

 
  

        ภารกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

       ภารกิจรอง 
            ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
            ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
            ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
            ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
            ๕.  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
  
 

วิเคราะห์อัตราก าลังท่ีมี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ

องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศทางและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่  
     1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง    

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่  

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ 

ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้อง 

ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้้าปล้อง (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต.  
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ –4๐ ปี เป็นวัยท างาน  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด  
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต  
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้  
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
 

จุดอ่อน W  
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.  
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ  
3. มีภาระหนี้สิน 

โอกาส O  
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น  
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา  
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
 

ข้อจากัด T  
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ  
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน  
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ  
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง S  
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย  
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได ้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ  
ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน  
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร  
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน  
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

จุดอ่อน W  
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ  
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
3. ไม่มีห้องส าหรับจัดเก็บเอกสารของทางราชการได้
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ  

โอกาส O  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.    
เป็นอย่างดี  
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน  
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน  
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค ์ 

ข้อจากัด T  
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ ด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง  
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได ้ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.  
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน  
ประชากร และภารกิจ  

 
 

 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.อบจ.,เทศบาลและ อบต.และตาม 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2559   หมวด 2 โครงสร้าง ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ให้มีระดับ
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้   

(1) ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น       
ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลาง ได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

( 2) ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น 

(3) ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

(4) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน        
ไม่เกิน 2 ฝ่าย   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องจึงได้มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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8.1 โครงสร้าง    

  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้นอาจ
ก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอ ก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป
ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-  งานแผนพัฒนาบุคลากร 
-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
-  งานทะเบียนประวัติ 
-  งานแผนอัตราก าลัง 
-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.3  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.6  งานกิจการสภา  อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1. ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-  งานแผนพัฒนาบุคลากร 
-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
-  งานทะเบียนประวัติ 
-  งานแผนอัตราก าลัง 
-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.3  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.6  งานกิจการสภา  อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 
1.7  งานสังคมสังเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  

และผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 

  -    งานข้อมูล 
1.8 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
1.10 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

1.7  งานสังคมสังเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  

และผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 

  -    งานขอ้มูล 
1.8 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
1.10 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

1.9 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารงานคลัง 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารงานคลัง 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารงานคลัง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3   งานประสานสาธารณ ปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมด้านการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
นันทนาการ 
- งานห้องสมุด   
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานศ นย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

1.10 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
4.4   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
4.5   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
4.6   งานประสานสาธารณ ปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
4.7   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมด้านการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
นันทนาการ 
- งานห้องสมุด  
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
4.8  งานศ นย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนงานบริหารงานคลัง 
 
 

 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศึกษา 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานการศึกษา 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

จากข้อ 8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้วิเคราะห์การก าหนด 
ต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ใน
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ป ี

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ 

ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
ก าลังคนและเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
          แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใคร
ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงาน
ในปีที่ผ่านมา แล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือ
ผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ (1,380 x 60)    82,800  นาท ี
               ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
 
2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
                 2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
                 2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน 
ราชการ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา  มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ
ประกอบด้วย 
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1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) จ านวน  1  อัตรา 

ส านักงานปลัด  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานนโยบาย 

และแผน งานอัตราก าลัง งานกฎหมายและคดี งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงาน
สาธารณสุข และงานราชการอ่ืนๆ ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ซ่ึงวิเคราะห์จากปริมาณงานแล้ว ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ยังขาดบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันเพียง
คนเดียวเท่านั้น ซึ่งงานด้านการป้องกันจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานเป็นทีมช่วยกัน support การปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็วและฉับไว  ซึ่งยังขาดบุคลากรในจุดนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ อีก 1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปัจจุบัน ส านักงานปลัดมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน  ดังนี้  
  1. หวัหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
  2. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
  3. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จ านวน  1  อัตรา 
  5. นิติกรช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
  6. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
  7. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ   จ านวน  1  อัตรา 
  8. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
  9. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน  1  อัตรา 
  10. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเกษตร    จ านวน  1  อัตรา 

 ขอก าหนดเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง  ผ ้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1  อัตรา 

กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ  การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน  และการจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท าบัญชี     
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงิน  รายได้และรายจ่ายอ่ืน ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกีย่วกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
ซึ่งวิเคราะห์จากปริมาณงานแล้ว  กองคลังมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอคงอัตราต าแหน่งที่
มีอยู่ และไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมหากแต่มีภาระงานในกองคลังเพ่ิมมากขึ้น และบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน จักได้ขอก าหนดเพ่ิมต าแหน่งในคราวถัดไป  ปัจจุบันกองคลังมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
  3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    จ านวน  1  อัตรา 
  4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   จ านวน  1  อัตรา 
  5. นักวิชาการพัสดุช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
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กองช่าง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ   การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานประสานสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งวิเคราะห์จากปริมาณงานแล้ว  กองช่าง มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอคงอัตรา
ต าแหน่งที่มีอยู่ และไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงาน สังกัด  กองช่าง ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
  4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน  1  อัตรา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลอัน 
ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหาร
จัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม
การจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งวิเคราะห์จากปริมาณงานแล้ว  กองการศึกษาฯ  มีบุคลากรเพียงพอ     
ต่อการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอคงอัตราต าแหน่งที่มีอยู่ และไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ปัจจุบันมีบุคลากร
ปฏิบัติงาน สังกัด  กองการศึกษาฯ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา   
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            จ านวน  1  อัตรา 

ศ นย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 3 ศ นย์ ดังนี้ 
1. ศ นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง มีบุคลากรปฏิบัติงาน คือ   
 1. ครู คศ.1  จ านวน  1  อัตรา  (อยู่ระหว่างลารักษาอาการป่วย) 
 2. ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา“รองรับการจัดสรรจากกรมฯ” 
 3. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา   
 4. ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา 
 5. ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา 

 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก  มีบุคลากรปฏิบัติงาน คือ   
 - ครู คศ.1   จ านวน  1  อัตรา 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้  มีบุคลากรปฏิบัติงาน คือ   
 - ครู คศ.1     จ านวน  1  อัตรา 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :   การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :   การเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงานที่

ก าหนดรองรับ 
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. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นิติกร 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- นักป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 

๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน   
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

- ปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.เจ้าพนักงาน        
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  
สะพาน  บล็อกคอลเวิร์ท 
๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบ
ประปา  ถังเก็บน้ า  แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ท่อระบายน้ า  ทาง

- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- เจ้ าพนักงานธุ รการ 
กองช่าง 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 



ระบายน้ า  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือ
การเกษตร 
๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะ   
๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

- ผู้ ช่ ว ย เ จ้ า พนั ก ง าน
ประปา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

๑)   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ   
๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
และการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของ                      
ประชาชน ในด้านการเมืองและการบริหาร           

- ปลัด อบต. 
- ส านักงานปลัด อบต. 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
๒)  การจัดการระบบน้ าเสีย  การบ าบัดและจัดการ
ขยะ   
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
๔)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค    

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

จากแนวทางการวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องได้ 
วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้
เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน า
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2561 – 2563    

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปรับปรุง (ครั้งที ่2) พ.ศ.2561 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต.         
หัวหน้าส านักปลัด  
(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 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 1 1 - - -  
ผ ้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 1 1 1  +1  ก าหนดเพ่ิม 

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง   
(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 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง 7   
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

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

กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ครูผูดู้แลเด็ก 3 3 3 3 - - -  
ครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - - “รองรับการจัดสรรอัตรา

ต าแหน่งจากกรมส่งเสริมฯ” 
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
เห็นชอบ ครั้งท่ี 12/2560 
เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค.60 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

รวม 33 34 34 34 - +1 -  
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หมายเหตุ   (๑)  รายจ่ายจริง 
      (๒)   คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ า+ขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่เพ่ิมข้ึนหารด้วย  ๒  คูณด้วย  ๑๒)  +  ขั้นเงินเดือนคนเดิมที่เพ่ิมขึ้น 
           (๓)  ภาระค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา + (๒) 
                (๔)   รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
            (๕)   คิดจากค่าจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
                 (๖)   คิดจาก  (๔)  คูณด้วย  ๒๐% 
          (๗)   คิดจาก  (๔)+(๕)+(๖) หารด้วยจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคูณด้วย  ๑๐๐  หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน  30,000,000 บาท  
- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน  32,000,000 บาท  
- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ให้ประมาณการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

      งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 32,00,000 บาท = (32,000,000x5%)+32,000,000 = 33,600,000 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. แผนภ มิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัด อบต. 
(นกับริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผ ้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผ ้อ านวยกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผ ้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

ฯลฯ 
 

ฯลฯ 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ฯลฯ 

- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
- งานก่อสร้างออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภคและ 
งานผังเมือง 

ฯลฯ 

- งานบริหารการศึกษา 
 - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ฯลฯ 
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        โครงสร้างส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป 
 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จ านวน 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
10 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานบรหิารงาน
บุคคล 

งานนโยบายและ
แผน 

งานกฎหมายและ
คด ี

งานกิจการสภา 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- นักจัดการงานทั่วไป 
(ชก.) (1) 

- นักทรัพยากร
บุคคล (ชก.) (1) 

- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
(ปก.) (1) 

- นิติกร (ชก.) (1) 
 

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ (ชง.) (1) 

 

- นักปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ปก.) (1)) 
 

- นักจัดการงาน
ทั่วไป (ชก.) (1) 

 

- นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (ปก.) 
(1) 

- ผู้ช่วย        
เจ้าพนักงาน.
การเกษตร 

งานสงัคมสงัเคราะห์ 

นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1) 

- ผช.จพง.ป้องกนัฯ 
(ก าหนดเพิ่ม) 

ปรับปรุงครั้งที่ 3/2561 
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โครงสร้างกองคลัง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จ านวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

 
 
 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- นักวิชาการคลัง (ปก.) (1) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1) - นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (1) 

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

ผ ้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จ านวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
5 

 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชมุชน 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณ ปโภค 

- ผอ.กองช่าง (ต้น) (1) 
- นายช่างโยธา (ปง.) (1) 

 

- นายช่างโยธา (ปง.) (1) - เจ้าพนักงานธุรการ ปง.) (1) 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) 

ผ ้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(1) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการทอ้งถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป  
ข้าราชการคร ู

พนักงานจ้าง  
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

 
จ านวน 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3 

 
2 

 
11 

 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรม งานกีฬา และ

นันทนาการ 
 

งานศ นย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ผอ.กองการศึกษา (ต้น) (1) 
- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1) 

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1) 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) (3) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (3) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด็ก  (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก  (1) 
 

 

ผ ้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 
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ที ่

 
ชื่อ   -    สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบแทน 

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

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 

กลาง 
55-3-00-1101-001 

ปลัด อบต.   
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 
กลาง 

413,160 84,000 84,000 581,160 

 ส านักปลัดอบต.            

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

ต้น 55-3-01-2101-001 
หัวหน้าส านักงานปลดั  
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 
 

293,880 
 

42,000 
 
- 

 
335,880 

3 น.ส.วชินันท์  ชาติมนตร ี ปริญญาโท 55-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 55-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 288,120 - - 288,120 

4 นางพัทยา กล่อมปัญญา ปริญญาตร ี 55-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 55-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 
 

293,880 
 
- 

 
- 

 
293,880 

5 น.ส.เพ็ญประภา จ าปาทอง ปริญญาตร ี 55-3-01-3103-001 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
ปก. 55-3-01-3103-001 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปก. 
 

249,240 
 
- 

 
- 

 
249,240 

6 นายถวิล  เกื้อกูล ปริญญาตร ี 55-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 55-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 
 
305,640 

 
- 

 
- 

 
305,640 

7 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธ ์ ปริญญาตร ี 55-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปก. 55-3-01-3302-001 นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปก. 214,560 
 
- 

 
- 

 
214,560 

8 นายเฉลมิพล  วรบุตร ปริญญาตร ี 55-3-01-3802-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 55-3-01-3802-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 
 

288,120 
 
- 

 
- 

 
288,120 

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

สาธารณภัย 
ปก. 55-3-01-3810-001 

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปก. 284,520 - - 284,520 

10 นางสาววัชชิรา ทองทิพย์ ปวส. 55-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ     ปง. 55-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ     ปง. 
 

225,720 
 
- 

 
- 

 
225,720 

11 นางสาวรัชติภรณ์ เผ้าอาจ ปริญญาตร ี - ผช.จพง.การเกษตร      - - ผช.จพง.การเกษตร      - 
 

166,440 
 
- 

 
- 

 
166,440 

 
 

 

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงส ่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2561 



  

 
ที ่

 
ชื่อ   -    สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบแทน  

12 พนกังานจ้างตามภารกิจ ปวส. - - - - ผช.จพง.ป้องกันฯ - 138,000   ก าหนดเพ่ิม 
 กองคลัง            

13 นางประกิจ  ก าจัด ปริญญาโท 55-3-04-2102-001 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

 
ต้น 

 
317,520 

 
42,000 

 
- 

 
359,520 

14 น.ส.วิไลลักษณ์  ลินลาด ปริญญาตร ี 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชก. 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. 293,880 - - 293,880 
15 น.ส.นภัทร  เรืองฤทธิ์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 55-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ปก. 253,680 - - 253,680 
16 นางธัญญาภรณ์ วิเศษสังข์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก. 55-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก. 262,560 - - 262,560 
17 น.ส.วรัชญ์ชนันท์ ชัยพิพัฒนพงษ์ ปริญญาตร ี 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก. 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก. 254,880 - - 254,880 
18 พนกังานจ้างตามภารกิจ ปวส. - - - - ผ ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 138,000   อัตราว่าง 

 กองช่าง            

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

ต้น 55-3-05-2103-001 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 376,080 
 

42,000 
 
- 

 
418,080 

20 นายปัณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ปวส. 55-3-05-4101-001 นายช่างโยธา ปง. 55-3-05-4101-001 นายช่างโยธา ปง. 218,280 - - 218,280 
21 นางค าบัว ไกรรักษ ์ ปวส. 55-3-05-4701-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 55-3-05-4701-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 158,760 - - 158,760 

22 นายอนุสรณ์  ศุภเลิศ ปวส. - ผช.นายช่างไฟฟ้า - - ผช.นายช่างไฟฟ้า - 138,000  
- 

 
- 

138,000 
 

23 นายบรรจบ  พงศ์พีระ ปวส. - ผช.เจ้าพนักงานประปา - - ผช.เจ้าพนักงานประปา - 138,000 - - 138,000 
 กองการศึกษาฯ            

24 น.ส.จันทร์สุดา  จันทเขต ปริญญาตรี 55-3-08-2107-001 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
( นักบริหารงานศึกษา ) 

ต้น 55-3-08-2107-001 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
( นักบริหารงานศึกษา ) 

ต้น 305,640 42,000 - 347,640 

25 น.ส.นันท์นิชา  โคตรภักดี ปริญญาตรี 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 262,560 - - 262,560 

26 นางสมจิต  โคสาราช ปริญญาตรี    33-2-0232 คร ู  คศ.1 33-2-0232 คร ู   คศ.1 - - - - 
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ที ่

 
ชื่อ   -    สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบแทน  

27 น.ส.ประพาภรณ์ อินทร์บุตร ปริญญาตรี     33-2-0233 คร ู  คศ.1 33-2-0233 คร ู   คศ.1  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

28 นางบุญยัง  วิจิตร ปริญญาตรี 33-2-0794 คร ู  คศ.1 33-2-0794- คร ู   คศ.1  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

29 พนักงานครูส่วนต าบล ปริญญาตร ี - - - - ครูผูดู้แลเด็ก ครู
ผู้ช่วย - - - 

มติ ก.อบต.
เห็นชอบคร้ังที่ 
12/2560 
เมื่อวันที่  

25 ธ.ค.60 
(รองรับการ
จัดสรรอัตรา
ต าแหน่งจาก
กรมส่งเสริมฯ) 

30 นางเทวี  อ่ิมเต็ม ปริญญาตร ี - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

31 นางวิภารัตน์  ธรรมวงศ ์ ปริญญาตร ี - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

32 - ผู้มีทักษะ - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 

33 นางสาวกนกภรณ์ ปัญจา ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 - - 
108,000 

 
34 พนกังานจ้างทั่วไป - - - - - ผ ้ด แลเด็ก - 108,000 - - อัตราว่าง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อัน
จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3   ปี  ทั้งนี้  วธิกีาร
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษาหรือ    ดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป   (ปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หญ้าปล้อง) 
  
        
 
                พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการ 
และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง     ได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้าง  ดังนี้         
 1. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  
 2. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่  ระมัดระวงั
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ      
 3. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อ ผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความ
รักความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน     
 4. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย    ไม่ดูหมิ่น เหยียด
หยาม  กดข่ีหรือข่มเหง ประชาชน  ผู้มาติดต่อราชการ 
(ปรากฏตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง) 
 
         

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

 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

1. ส าเนาค าสั่ง อบต.หญ้าปล้อง ที่ 224/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560   
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 

2. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ปรับปรุง (ครั้งที่ 3)  พ.ศ. 2561 
 

3. ส าเนาหนังสืออ าเภอเมืองศรีสะเกษ ที่ ศก 0023.6/ว 956 ลงวันที่ 5 ก.ย.61 
เร่ือง  การบริหารงานบุคคลกรณีผ ้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ในการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ต าแหน่ง ผ ้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จังหวดัศรีสะเกษ  

พ.ศ. 2552 
_______________ 

ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  และ
เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ   ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ
และประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชา       ต่อประชาชน  และต่อ
สังคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 



  

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหญา้ปลอ้ง 
   “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั  ขา้ราชการ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รวมถึงพนกังาน
จา้ง  และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหญา้ปลอ้ง  
  ขอ้ ๒ ให ้ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  

 
-๒- 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ทุกคน  มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   (๒) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 
   (๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

       ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(๕) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 
      ขอ้เทจ็จริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  



  

         ร่วมกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มให ้
         สอดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

 

 

 

-๓- 

ส่วนที ่๒ 
จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

   
  ขอ้ ๔  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
  ขอ้ ๕ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไว้
และปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
  ขอ้ ๖ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็น
พลเมืองดี    เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  ขอ้ ๗  ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อให้เกิด
ความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ขอ้ ๘  ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง   ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ้ ๙ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 
  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุภาพ 
เรียบร้อย  มีอธัยาศยัดี 
  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  ตอ้งรักษาความลับท่ีได้จากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี             การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต่้อเม่ือมีอ านาจหนา้ท่ีและ
ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 



  

  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
  ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน
ไม่รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่างๆอนัอาจเกิด
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 
  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ตอ้งประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีน ้าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
-๔- 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๖ ให้  ส านกัปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง   มีหน้าท่ีควบคุมก ากบัการให้มีการ
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลให้  นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ี  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หญา้ปลอ้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร                   อาจยื่นเร่ืองโดย
ไม่ตอ้งผา่น  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้
   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา      มิให้ถูก
กลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่ง                   ถูกกล่าวหาวา่ไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน



  

ขอ้เท็จจริงหรือวินยั  หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระท ามิได ้         เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (๖)ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกัปลดั 
   (๗) อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
   
 
 
 

 
-๕- 

ขอ้ ๑๗ ให ้ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
ข้ึนเพื่อควบคุม ก ากบั ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารใน องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้
ปลอ้ง  นั้น  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ
คดัเลือกใหเ้หลือสองคน   
   ให ้ หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง   เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมตอ้งไม่
เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน   
  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
   (๑)  ควบคุม  ก ากบั  ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าในการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมน้ีใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีค าวนิิจฉยัโดยเร็ว    ( ๓ )  
ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มีอ านาจหน้าท่ี  ขอให้กระทรวง  กรม  



  

หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษทั  ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสารและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั         มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้อ้ยค า  หรือใหส่้ง
เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้ินิจฉยัแลว้ให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัโดยพลนั  
ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
   (๖)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็น 
เร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

-6- 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา     
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทาง 
ปกครองมาใชบ้งัคบั 
    

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ขอ้ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามขอ้ ๑๙  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคญัและระดบัต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อายุ ประวติั และความประพฤติ   ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มีการ             ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่เป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  สั่งลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผดิทางวนิยัใหด้ าเนินการทางวนิยั   



  

  ขอ้ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙          ขอ้ ๒๐ และ
ขอ้ ๒๒  ใหน้ าแนวทางและวธีิการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยั  และการรักษาวนิยั  และการด าเนินการ
ทางวนิยั  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔ การสั่งการของผูรั้บผดิชอบด าเนินการตามขอ้ ๒๒ ใหด้ าเนินการตามนั้น               เวน้แต่จะ
ปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป   
 
 

 
 
 
 
 

-๗- 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทางวินยัหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง               การเล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒  แล้ว  ให ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
  ขอ้ ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
    ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  
  ขอ้ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
    

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้ ๒๙ จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  



  

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล                     ส่วนทอ้งถ่ิน  และ
ผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
  ขอ้ ๓๐ อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 



  

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
๑. หลักส ตรความร ้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักส ตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่   ภายในปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักส ตรความร ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักส ตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
หลักสูตรหัวหน้าส านักงานปลัด 
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง 
หลักสูตรนายช่างโยธา 
หลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 

นักบริหารงาน อบต. จ านวน ๑ ราย 
นักบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ ราย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ ราย 
นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  ๑ ราย 
นักจัดการงานทั่วไป  1  ราย 
นักพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2  ราย 
นักบริหารงานการคลัง จ านวน  ๑  ราย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการคลัง  1  ราย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ ราย 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการพัสดุ จ านวน  1  ราย 
นักบริหารงานช่าง จ านวน ๑ ราย  
นายช่างโยธา  1 ราย 
นักบริหารงานการศึกษา จ านวน 1 ราย 
นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ราย 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
- สถาบันต่างๆ ที่จัดฝึกอบรม
ตรงตามต าแหน่งและสาย
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓. หลักส ตรการบริหาร 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักส ตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

หลักสูตรนายก อบต.  
หลักสูตรรองนายก อบต. 
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ 
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต. จ านวน ๒ ราย 
เลขานุการสภา อบต. 
ประธานสภา/รองประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต.  14  ราย 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

๔. หลักส ตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 



  

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักส ตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี
 
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ 
บริหาร 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 
หลักสูตรการด าเนินการทางวนิยั 
หลักสูตรการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง 
 

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง 
สมาชิกสภา อบต.  
ผู้บริหาร อบต. พนักงานสว่นต าบล/
พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต. 
 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.               
ผู้น าหมู่บา้นและพนักงาน อบต.  
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง 
นักทรัพยากรบุคคล จ านวน  ๑ ราย 
นายช่างโยธา จ านวน ๑ ราย  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

อบต.หญ้าปล้อง สง่เสริมสนบัสนุน
ให้บุคลากรทุกสายงานได้ศึกษาต่อ 
โดยการให้ความร่วมมือ หาก
บุคลากรต้องการขอลาเพื่อไป
ศึกษาดูงานกับทาง   
สถาบนัการศึกษา หรือลาเพื่อสอบ  

๕. หลักส ตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักส ตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่อาศัย 
และการเข้าค่ายจริยธรรม 

ผู้บริหารและพนักงาน อบต.   
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง 



  

 

 

ภาคผนวก ค 
 

   - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี(2558 – 2560) 
   - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
                       ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
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