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 1.หลักการและเหตุผล 
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนมิติหนึ่งที่หลายๆ คนใหความ

สนใจเปนอยางมาก ซึ่งหัวใจสําคัญคือ การกระจายอํานาจการบริหารไปยังผูบริหาร หรือที่เราเรียกวา “Let the 

manager manages” 

การบริหารงานบุคคลก็เปนสวนหนึ่งที่ผูบริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคล
ใหมๆ มักมีออกมาใหเห็นเสมอโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่องคกรควรจะไดรับ การวางแผนกําลังคนเปนเทคนิค

หนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหมไดเปนอยางดี เนื่องจากจะชวยลดคาใชจายดานบุคคลและ

ยังเปนการสรางความชัดเจนใหกับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนในระยะสั้นหรือระยะยาวไดเปนอยางดี
ดวย แนวคิดที่จะทําใหองคกรมีความมั่นคงในดานกําลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยูสอง

ประการ ไดแก  

1.ความพยายามเตรียมความพรอมในดานกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและทาทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทําใหคนที่มีความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติงานที่หลากหลายอยูกับองคกร และสามารถรองรับความตองการของผูบริหารในการใชงานคนกลุมนี้ได

ตลอดเวลา  
2. การเตรียมความพรอมในการปองกันการขาดกําลังคน หรือ การสูญเสียกําลังคนในองคกร เนื่องจากจะ

ทําใหองคกรขาดความมั่นคงในดานกําลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องคกรจะทราบดีวาในแตละสายอาชีพจะมีรอบ

การเปลี่ยนผานหรือการหมุนเวียนการเขาออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผูเขียนขอใชคําวาวัฏจักรสายอาชีพ 
(Career life cycle) เมื่อไร จํานวนเทาใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นไดดีที่สุด สําหรับการ

วางแผนกําลังคนนั้นปจจัยตางๆ ที่อาจคํานึงถึงไดแก 

2.1 ปจจัยดานการจางพนักงานในองคกร โดยสวนใหญจํานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไวในฐานขอมูล
ขององคกรอยูแลว การทราบจํานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ขอมูลนั้นจะทําใหผูบริหารสามารถกําหนด

สัดสวนกําลังคนโดยอาจใชสูตรตางๆ ในการแทนคาในแตละแผนกได อีกทั้งยังรูขนาดกําลังคนในแตละแผนกวามี

มากหรือนอยรวมทั้งมีแนวโนมจะขาดกําลังคนหรือไม 
 2.2 ปจจัยดานอายุของพนักงานในองคกร การทราบอายุสวนใหญของพนักงานในแตละฝายจะ

ทําใหผูบริหารทราบวาจะมีพนักงานจํานวนเทาไหรที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีขอมูลมาใน

อดีตวาสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในชวงอายุเทาใด จะทําใหผูบริหารสามารถประเมินไดวาจะขาด
กําลังคนเทาไร และจะตองเตรียมหากําลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจํานวนเทาไรและตลาดแรงงานไหน 

 2.3 ปจจัยดานสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผูบริหารทราบวาจะหากําลังคนในสายงานที่มี

ความขาดแคลนไดจากที่ใดและตลาดแรงงานแหลงใดมีคนที่ตองการมากที่สุด จะทําใหองคกรมีความไดเปรียบเปน
อยางมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องคกรตองการไดกอนเวลาที่มีความขาดแคลน 

 2.4 ปจจัยดานจํานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองคกรในแตละป การที่ผูบริหารทราบโดย

เฉลี่ยแลวองคกรจะขาดกําลังคนเทาไรในแตละปนั้นจะทําใหผูบริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณลวงหนาได
วาจะตองใชงบประมาณจํานวนเทาใดในการจางคนที่องคกรมีความตองการเพิ่มขึ้น 
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 2.5 ปจจัยดานการสูญเสียกําลังคนโดยเฉลี่ยในแตละปปจจัยนี้ถือเปนขอที่สําคัญปจจัยหนึ่ง

เนื่องจากจะทําใหผูบริหารทราบคราวๆ ไดวาในแตละปฝายไหนที่มีความจําเปนจะตองเตรียมกําลังคนเปนอันดับ
แรกและฝายไหนที่ตองมีการเตรียมกําลังคนเปนฝายสุดทาย ทั้งนี้จะทําใหผูบริหารสามารถกําหนดแผนการขาด

แคลนกําลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากําลังคนประเภทนั้นมาทดแทนไดลวงหนา 

 สําหรับการวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการในการพยากรณจํานวนคน การพัฒนาคนในองคการ การใช
คนและการควบคุมคน โดยที่องคการจะตองมั่นใจวาองคการมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและ

คุณลักษณะตามที่ตองการในหนวยงานตางๆ อยางถูกตองเหมาะสมและในเวลาที่ตองการ รวมทั้ง ตองมีวิธีการใช

คนเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ไดใหความหมายของการวางแผน
กําลังคนไว 4 ประการ ดังนี้  

 1. การวางแผนกําลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะหการออกจากงานของแรงงาน การ

กําหนดวิธีการที่จะใชในการวางแผนอาชีพสําหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสําหรับการวางแผนคัดเลือกและการ
เลื่อนตําแหนงคนงานและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายคาจางกับการคัดเลือกคนเขาทํางาน 

 2. การวางแผนกําลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม

ทั้งหมดของหนวยงาน ไดแก การเลือกสรร การบรรจุ การฝกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและคาจาง 
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และอ่ืนๆ 

 3. การวางแผนกําลังคน คือ นโยบายดานกําลังคนและการจางงานเมื่อพิจารณาในแงเศรษฐกิจ ตามกรอบ

นี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกําลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแงโครงสราง
ของประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและกิจกรรมตางๆ ที่ เกี่ยวกับการคาดการณดานอาชีพ

อุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบตอเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนดวย

เครื่องจักร 
 4. การวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการที่ทําใหองคการหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคล

ในปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม ในแหลงที่ถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งกอใหเกิดประโยชนและประหยัดสูงสุด

สําหรับความสําคัญของการวางแผนกําลังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
4.1 การวางแผนกําลังคนทําใหองคการสามารถคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นลวงหนาในอนาคตจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนกําลังคนทําใหทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนที่มีอยูในปจจุบัน 
ทั้งนี้เพ่ือปรับการใชกําลงคนใหยืดหยุนกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนกําลังคนจะเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับกระบวนการ

วางแผนองคการ 
4.4 การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการทราบความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ลูกจางผลิตไดกับเกณฑ

ที่องคการตั้งไว 

4.5 การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในแต
ละอาชีพและในละระดับ 
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4.6 การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการสามารถท่ีจะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของบุคคล

ใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดให ซึ่งจะเปนผลทําใหทั้ง
องคการและบุคคลบรรวัตถุประสงคของตนโดยไดรับผลประโยชนสูงสุดในระยะยาว 

4.7 การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการพยากรณเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ในอนาคตเพื่อการกําหนด

วัตถุประสงคและโครงการใหสอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาว ตลอดจนการวางเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สัมพันธกับเงื่อนไขตางๆ 

4.8 การวางแผนกําลังคนจะทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเกิดประโยชนสูงสุด 

เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนตองใชทรัพยากรบริหารจํานวนมากและตองใชเวลามาก                            
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) พนักงานสวนตําบล  ไดมี

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 จึงตองมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการตางๆ ที่เก่ียวของ 

จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) กําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ

คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสดิ์ จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและ

การใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ 
(ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนด
หลักเกณฑและเงือ่นไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 จากหลักการและเหตุผล ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จึงไดปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ขึ้น 

ความจําเปนในการทําแผนอัตรากําลัง 

1. การวางแผนอัตรากําลัง เพื่อแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับตําแหนง ตอง
ดําเนินการในภาพรวมทั้งหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาที่ของหนวยงาน ใหสอดคลอง

กับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา 3 ป 
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2. ตองมีแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและแผนงบประมาณ 

(แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับแผนงาน 
โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน) 

3. การทบทวนตรวจสอบหนาที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหนง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อปองกันปญหาหนาที่
ซ้ําซอน คนลนงาน และกําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน 

4. เพื่อแกปญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะตองปรับปรุงแกไขทั้งระบบไปพรอม ๆ กัน ทั้งหนาที่ของ

หนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง 

2.ว ัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการให
ชัดเจนไมซ้ําซอนทั้งในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพื่อใหรูวาชวงเวลาในชวงเวลาหนึ่ง หนวยงานมีบทบาท

หนาที่อยางไร 

2. เพื่อเปนการปรับปรุงสวนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาวาสวนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกตองเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบาง 

3. เพื่อตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชคน (Post Audit) เปนการตรวจสอบท้ังจํานวน ระดับ

และสายงาน เพื่อดูวาการมอบหมายหนาที่งานเปนไปตามที่ ก.อบต. กําหนดหรือไม มีการใชคนไมตรงกับตําแหนง
ที่ ก.อบต. กําหนดบางไหม 

4. เพื่อเปนการกําหนดกรอบอัตรากําลัง พิจารณาวาในระยะเวลาขางหนา (3 ป) องคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ตองใชคนเทาไร ระดับใดบาง ใหสอดคลองกับมาตรการจํากัด
กําลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม 

5. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและมาตรฐานการวิเคราะหตําแหนง โดยใหแตละสวนราชการซึ่งเปนผูที่มีความ

เขาใจในหนาที่การงานดี มีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑจะชวยใหกระบวนการกําหนดตําแหนงมีประสิทธิภาพ
และไดมาตรฐานเหมาะกับสวนราชการนั้นๆ 

6. เปนการจัดทํารายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใชเปนหลักฐานวาตําแหนง

ใดมีหนาที่การงานอะไรบาง ทําใหสะดวกในการพิจารณาวิเคราะหตําแหนง การตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ
เปนคูมือในการมอบหมายงานดวย 

7. เปนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ เปนการศึกษาวาในแตละสายงานมีปญหาอะไรจะ

แกปญหาดวยวิธีใดเพื่อใหทุกสายงานมีทางกาวหนาไดตามความเหมาะสม 
8. เพื่อสรางและรักษาพนักงานไวในระบบราชการ มีการนําหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงโดยพิจารณา

จากผลงาน สรางความกาวหนาในสายงาน  

                - ตองเปนผูเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ ใชความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง มีประสบการณและระยะเวลา
ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

                - กําหนดขึ้นตามความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนทางราชการ 
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                - กําหนดหนาที่ไวอยางแนนอนเปนรายตําแหนง 

                - มีระบบการเขาสูตําแหนง ระบบการเลื่อนตําแหนง การยุบเลิกและถายเท เปนตําแหนงที่กําหนด
เปนการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 

                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไมสามารถปฏิบัติได ตองมีการโยกยายหรือยุบเลิกตําแหนง 

                - การวัดผลงานใชคณะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานยอนหลัง 
9. เพื่อเปนการปรับปรุงหนวยงานการเจาหนาที่ เปนสิ่งที่ตองทําควบคูกับการวางแผนอัตรากําลัง ซึ่ง

หนวยงานการเจาหนาที่จะตองเปนผูรับชวงงานและดูแลใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง โดยตอง 

                - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรตองทําบาง มีปญหาอยางไร และตองปรับปรุงอะไร 
                - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจําและงานบริการ 

                - ตองมีบุคลากรที่เขมแข็ง มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี 

10. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม
ซ้ําซอน 

11. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางให

เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

12. เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

13. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 14. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ

เพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปนการตอการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

15. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

โดยทั่วไปการกําหนดจํานวนตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล ควรคํานึงถึงการกําหนดใหมี
จํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององคการบริหารสวนตําบล ในการ

วิเคราะหจํานวนตําแหนง จําเปนที่เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะตองหาวิธีการมาใชในการวิเคราะหให

เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะหตําแหนงที่ใชอยูในปจจุบันมีอยูหลายประการ แต
กอนที่จะพิจารณาวิเคราะหจํานวนตําแหนงในสวนราชการใด จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบรายละเอียดพื้นฐานใน

เรื่องดังตอไปนี้ คือ 
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1. หนาที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินงานของหนวยงานที่จะ

กําหนดจํานวนตําแหนงให 
2. การจัดแบงหนวยงานและอัตรากําลังใหหนวยงานที่จะกําหนดตําแหนง โดยจําเปนตองทราบ

อัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมและที่จะกําหนดเพิ่มขึ้นใหม 

3. เหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงเพ่ิมขึ้นจากเดิม เชน มีกฎหมายอะไรที่ใหอํานาจแก
สวนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการ

ความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือเปนขอผูกพันกับรัฐดานใดหรือรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ในดานใดหรือตามนโยบายของผูบริหาร งานเดิมมีอะไรบางที่มี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกวาอัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมจะปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงลงได เชน การเพิ่มโครงการ

หรือมีการเพิ่มหนวยงานขึ้นมาใหมตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เปนตน 

4. เกณฑการคํานวณจํานวนตําแหนงซึ่งสวนราชการไดกําหนดขึ้น โดยปกติสวนราชการที่
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จะกําหนดจํานวนตําแหนง โดยอาศัยเกณฑที่กําหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบ

กําลังคนที่มีอยูเดิมกับภาระงานที่ตองทํา โดยคํานวณมาตรฐานการทํางานใหไดวา คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถ

ทํางานในตําแหนงไดมากนอยเพียงใด และภาระงานทั้งปที่จะมีจํานวนเทาใด เพื่อที่จะคํานวณวาใน 1 ป ใชจํานวน
คนเทาใดตอภาระงานนั้น และอัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูในขณะนี้มีมากนอยกวาเกณฑที่คํานวณไวหรือไม 

5. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะกําหนดขึ้นใหมเปนรายตําแหนง ควรทราบกอนวา 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน (Mission Oriented) นั้นเปนอยางไร มิใชพิจารณาเฉพาะจากเจาหนาที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเทานั้น (Function Oriented)  

          

การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี ้ 
1. การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

ตามกฎหมายจัดตั้งองคการปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย

ผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสดิ์บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆใหเหมาะสมกับ
เปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตาม

ภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัรากําลังให

ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรร
กําลังคนของบางสวนราชกามรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดกรเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับ

สถานการณในอนาคต 

2. การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดศรีสะเกษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําปรเด็นคาใชจาย

บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนด
ตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ

งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

  3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น
งานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่นโดยหลักการแลว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนด

อัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดใน

ปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย

ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

4. การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในกามร
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมติฐาน

ที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาสที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไร

ก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง 
หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใชกรณีของภาคราชการ

สวนทองถิ่นนั้นจังทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ(Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการ

กําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรือ

งานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
5. การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธที่พึง

ประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับการ

สรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย

อัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ

องคกรอยางสูงสุด 
6. การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี

สวนไดเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น 

ดังนี้ 
  6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ

แบงงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะ
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ทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวน

ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

  6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ

สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จรองรับการเกษียณอายุ
ราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงที่ เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะ

เกษียณอายุไป เปนตน 

  6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูมีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆอาจ

ทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 7. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ

อัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน 

โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
นาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

 8. .ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน 

โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน

กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่
เปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs) 

มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบ

ตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ

วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในลักษณะนี้เปน

ตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ

แนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน

ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะ

ทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 

- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากาจะตอง
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
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- การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ

นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ

นําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรอรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 

ขั้นตอนสําหรับการวางแผนอัตรากําลัง มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการทํางานและขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งเวลาที่ใชในแตละข้ันตอน 
2. ทําการสํารวจภาระงานขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ตองทําเพิ่ม

หรือไมจําเปนตองทําหรือใชเทคโนโลยีมาชวยทําได 

3. รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนอตัรากําลังประจําป เชน จํานวนบุคลากรปจจุบัน 
งบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร 

4. นํางบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรมาคํานวณอัตรากําลัง โดยคิดจากคาจางเงินเดือน

บุคลากร และคาใชจายรายกิจกรรมตามแผนดําเนินงาน 
5. ใชเทคนิคการวิเคราะหอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน วิธีเปรียบเทียบอัตราสวน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ

การทํางาน พนักงานตออุปกรณ  

6. นําการวิเคราะหตาง ๆ มาเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร 

7. จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปของหนวยงานตาง ๆ 

8. ควบคุมอัตรากําลังคนตามแผนอัตรากําลังประจําป 
9. ดําเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจํานวนบุคลากรดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน เกลี่ยคนจาก

หนวยงานที่มีอัตรากําลังเกินมาปฏิบัติงานในหนวยงานที่อัตรากําลังขาด 

10. ทบทวนและปรับปรุงขอมูลอัตรากําลังคนครั้งตอไปภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน กําลัง

งบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและหนาที่ความรับผิดชอบควรเปนเรื่องที่
เปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง หากเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันทั้งประเทศก็ไมควรมอบใหทองถิ่นดําเนินการ เชน งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถิ่นดําเนินการ มีขอพิจารณาดังนี ้
 1. เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิตความ

เปนอยูของชุมชน ไดแก การกอสรางถนนสะพาน สวนหยอมสวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย 

 2. เปนงานที่เก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชนงานดับเพลิง 
 2.1 เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคญัตอประชาชนในทองถิ่นมาก เชน การจัดใหมี

หนวยบริหารทางสาธารณสุขจัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชราเปนตน 
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 2.2 เปนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชยทองถิ่น  หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเองอาจไมไดรับผลดี

เทาที่ควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ที่มีรายได โดยสามารถเรียกคาบริการจาก
ประชาชน 

 3 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดศรีสะเกษไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  

 4.กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ 
 5.กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามี

สวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่ที่ตอง

ปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางจางประจําในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 6. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 7. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ

งบประมาณรายจาย 

 8. ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
4. สภาพปญหา  ความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ตั้งอยูที่ 144 หมูที่ 7 ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

อยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ 32 กิโลเมตรและอยูหางจากอําเภอไพรบึง 15.3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 อาณาเขต 
ทิศ อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลหนองคา และตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต ติดกับ ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน 
๑๗,๑๓๗ ไร มีประชากรประมาณ  ๕,๓๒๖ คน  แยกเปนชาย ๒,๖๓๒ คน เปนหญิง ๒,๖๙๔ คน  มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น ๑,๓๘๙ ครัวเรือน  มีเขตรับผิดชอบจํานวน  ๑๒  หมูบาน มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์  ๒๔  คน  เปนชาย  จํานวน ๒๑ คน  เปนหญิงจํานวน  ๓  คน  มพีนักงานสวนตําบล จํานวน  ๑๗  อัตรา 
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มีพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  ๒  อัตรา มีพนักงานจางตามภารกิจจํานวน ๑๑  อัตรา  มีนักการภาร
โรงจํานวน  ๑  อัตรา   มยีาม จํานวน ๑ คน  มพีนักงานขับรถยนต จํานวน  ๑  คน และคนงานทั่วไป จํานวน  ๒  คน 

 เขตปกครอง    แบงเปน   ๑๒   หมูบาน  คือ 
   หมูที่  ๑  บานโพนปลัด  ผูใหญบาน นายเชษ  ใจเรือง 
   หมูที่  ๒  บานเขวา  ผูใหญบาน นายจันทร โยธี 
   หมูที่  ๓  บานจังเอิญ  ผูใหญบาน นายศิลป สายสังข 
   หมูที่  ๔  บานหนองอิไทย  กํานัน  นายสุพิชัย กอนินัย 
   หมูที่  ๕  บานหวย  ผูใหญบาน นายประชากร วันทา 
   หมูที่  ๖  บานสลักได  ผูใหญบาน นางอรพิน เงินดี 
   หมูที่  ๗  บานอาลัย  ผูใหญบาน นายชวกิจ จันเทพา 
   หมูที่  ๘  บานพะแวะใต  ผูใหญบาน นายพร  สายแกว 
   หมูที่  ๙  บานหนองยาว  ผูใหญบาน นายโกศล คุมครอง 
   หมูที่  ๑๐ บานระหาร  ผูใหญบาน นายพจน ประถมพาส 
   หมูที่  ๑๑ บานสุขสวัสดิ์  ผูใหญบาน นางวิรญาภรณ สุนันท 
   หมูที่  ๑๒ บานพะแวะเหนือ ผูใหญบาน นายสังวาลย บัวจันทร 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 
  

ประชากร ตําบลสุขสวัสดิ์  มีประชากรทั้งสิ้น  5,3๒๖  คน  แยกเปน  ชาย  2,6๓๒  คน หญิง 2,๖๙๔ คน  
มคีรัวเรือนท้ังสิ้น  จํานวน  1,3๘๙  ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 อบต.สุขสวัสดิ์ 
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จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๓๘๙ ครัวเรือน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนประชากรตําบลสุขสวัสดิ์จํานวนทั้งสิ้น ๕,๓๒๖ คน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บาน หมูที ่ ครัวเรือน 
บานโพนปลัด ๑ ๒๓๐ 

บานเขวา ๒ ๑๕๕ 
บานจังเอิญ ๓ ๒๙ 

บานหนองอิไทย ๔ ๑๙๖ 
บานหวย ๕ ๕๖ 

บานสลักได ๖ ๑๕๕ 
บานอาลัย ๗ ๑๕๙ 

บานพะแวะใต ๘ ๑๐๙ 
บานหนองยาว ๙ ๘๓ 
บานระหาร ๑๐ ๔๐ 

บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๘๒ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๙๕ 

รวม 

 
๑,๓๘๙ 

บาน 

 
หมู ชาย หญิง รวม 

บานโพนปลัด ๑ ๔๗๑ ๔๘๒ ๙๕๖ 
บานเขวา ๒ ๒๙๒ ๓๓๓ ๖๒๖ 
บานจังเอิญ ๓ ๗๐ ๗๐ ๑๔๓ 
บานหนองอิไทย ๔ ๓๔๔ ๓๖๗ ๗๑๙ 
บานหวย ๕ ๑๐๙ ๙๑ ๒๐๗ 
บานสลักได ๖ ๒๗๐ ๒๙๐ ๕๕๗ 
บานอาลัย ๗ ๓๐๐ ๒๙๒ ๖๐๖ 
บานพะแวะใต ๘ ๑๘๗ ๑๘๖ ๓๗๖ 
บานหนองยาว ๙ ๑๕๗ ๑๕๓ ๓๐๔ 
บานระหาร ๑๐ ๖๓ ๖๖ ๑๒๗ 
บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๑๖๖ ๑๗๙ ๓๒๕ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๒๐๓ ๑๘๕ ๓๙๕ 

รวม 

 

๒,๖๓๒ ๒,๖๙๔ ๕,๓๒๖ 
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ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุต่ํากวา ๑๘ ป ๕๕๗ ๔๙๙ ๑,๐๕๖ 
ชวงอายุ ๑๙-๕๙ ป ๑,๕๙๒ ๑,๖๖๔ ๓,๒๕๖ 
ชางอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ๔๘๖ ๕๔๕ ๑,๐๓๑ 

รวม ๒,๖๓๕ ๒,๗๐๘ ๕,๓๔๓ 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อําเภอไพรบึง  (ณ  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ประกอบอาชีพการเกษตร รอยละ ๙๗  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  ยางพารา  มันสําปะหลัง  รองลงมาคือ
อาชีพรับจางทั่วไปรอยละ ๓ 

การประมง 
  ในเขตพ้ืนตําบลสุขสวัสดิ์มีการทําอาชีพเพาะเลี้ยงพันธุปลาไวเพื่อจําหนาย จํานวน ๓ แหง 
 

การปศุสัตว 
เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบือ   

การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๑ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  -      แหง 

 

การทองเที่ยว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวให
เกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ     

อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    

 

 
การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
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การพาณิชย 
 

ประเภท จํานวน 
รานคาทั่วไป ๔๔ 
รานรับซื้อของเกา ๒ 
รานตัดผม ๕ 
รานเสริมสวย ๒ 
ขายปุย ๒ 
รานอาหาร ๑ 
รานเนื้อยาง ๑ 
รานซอมรถ ๑ 
โรงน้ํามัน ๒ 

 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  ๑  กลุม 

   ๑. กลุมผลิตขาวหอมมะลิบานหนองอิไทย 
    

แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในวัยแรงงาน  รอยละ  
๗๕  สวนใหญเปนแรงงานดานการเกษตรประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวนไปรับจางทํางานนอกพ้ืนที่ 
 
 

ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร  
 แหลงน้ํา 

   ๑.  ลําหวย     จํานวน  ๒  แหง 
   ๒.  บึง/หนองสาธารณะ   จํานวน  ๑๔  แหง 
    

การนับถือศาสนา 
     -  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  

-   วัด/สํานักสงฆ      ๖  แหง 
     ๑. วัดโพนปลัด   หมูที่  ๑ 

      ๒. สํานักสงฆบานเขวา  หมูที่  ๒ 
      ๓. วัดหนองอิไทย  หมูที่  ๔ 
      ๔. วัดสลักได   หมูที่  ๖ 

        ๕. วัดอาลัย   หมูที่  ๗  
   ๖.วัดพะแวะ   หมูที่  ๘ 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)  หนา ๑๖ จาก 55 

 

ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  กลุมชนเปนชนเผาสวย เผาเยอ และชนเผาลาวหนึ่งในสี่เผาไทของจังหวัดศรีสะเกษ ภาษาทองถิ่น  
คือ  ภาษาสวย เยอ และภาษาลาว  มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง  เชนการแตงกายดวยผาไหมยกดอกเปน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนยอมดวยผลมะเกลือใหเปนสีดํา  อยางท่ีเรียกวา “ผาเก็บ” เมื่อเจ็บไขหรือปวยเรื้อรังรักษา
ไมหายหรือไมทราบสาเหตุ  มีการรําแมมดภาษาทองถิ่นออกเสียงเปน  “รําซะเอง” รูปแบบคลายคลึงกับ “รําผี
ฟา”  อันเปนพิธีกรรมที่มีความเชื่อวาสามารถรักษาคนเจ็บปวยได มีการทําจักสารและการทอผาที่สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ และมีบุญประเพณีบุญบั้ งไฟสังฆทานขาวหลามที่ เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
 

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตําบลมีสินคาและผลิตภัณฑ ดังนี้ 
  ๑.ผลิตภัณฑไสกรอกและปลาสม บานโพนปลัด 
  ๒.ผลิตภัณฑผาไหมพ้ืนเมืองบานโพนปลัด เขวา พะแวะ และบานระหาร  
  ๓.ผลิตภัณฑขาวไรเบอรรี่และขาวปลอดสารพิษบานหนองอิไทย 

 

ว ิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 

วิสัยทัศนจังหวัดศรีสะเกษ 
  “เมืองนาอยู   ประตูการคาการทองเที่ยว  เปนเลิศดานกีฬา นําสินคาเกษตรปลอดภัยได
มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
  ๑. สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบรอย บานเมืองมีความเปนระเบียบ รมรื่นดวยพื้นที่      
สีเขียว 
  ๒. สงเสริมสุขภาพ อนามัย สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
  ๓. สงเสริมการคา การลุงทุน การทองเที่ยวกับกลุมประเทศอาเซียน 
  ๔. สงเสริมสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร 
  ๕. บูรณาการการทํางานของหนวยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

เปาประสงครวมจังหวัด 
  ๑. ชุมชนและสังคม มีความเปนระเบียบ และมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬา
เพิ่มสูงขึ้น 
  ๒. มูลคาการคา การลงทุน และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  ๓. ผลผลิตดานการเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
ผลผลิตที่ได ๓ ดาน มีดังนี้ 
  ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓. ดานเศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค  (ตามประเด็นยุทธศาสตร) 
  ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๒. ศักยภาพการผลิตสินคา และบริการเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและตรงความตองการของตลาดแรงงาน 
  ๔. ชาวศรีสะเกษ มีศักยภาพในการแขงขันสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
  ๗. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
  ๘. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๙. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุมอาเซียน 
  ๑๐. เกิดความสมานฉันทในชุมชนและสังคม 

ตัวชี้ว ัด 
 ๑. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 
 ๒. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และ OTOP 
 ๓. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว 
 ๔. จํานวนของผูประกอบการและแรงงานที่ไดพัฒนาสมรรถนะ 
 ๕. รอยละเพิ่มขึ้นของสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน 
 ๖. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวารอยละ ๕๐  
 ๗.จํานวนชาวศรีสะเกษที่มีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ๘. อัตราปวยและตายดวยโรคที่สําคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง 
 ๙. จํานวนโครงสรางพืน้ฐานที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซมไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
 ๑๐. จํานวนแหลงน้ํา และดินเสื่อมสภาพท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
 ๑๑. จํานวนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายไดรับการคุมครอง ดูแล ใหคงความสมบูรณ (ไร) 
 ๑๒. จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา  
 ๑๓. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอยละการจับกุมผูกระทําผิดในคดีแตละกลุมที่เกิดข้ึน 
 ๑๕. ระดับความสําเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน 
 ๑๖. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๑๗. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประเทศในกลุมอาเซียน 
 ๑๘.รอยละของการไกลเกลีย่กรณีขอพิพาท/ขอขัดแยงในชุมชนใหไดผลลัพธที่นาพอใจสาํหรบัคูกรณ ี
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กลยุทธ 

 ๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. สงเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสูอาชีพ 
 ๓. สงเสริมการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยว 
 ๔. สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
 ๖. สรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตเกษตรอินทรีย 
 ๗. ยกระดับศักยภาพผูคาระหวางประเทศกลุมอาเซียน 
 ๘. พัฒนาชองทางการสื่อสารและพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 
 ๙. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิต 
 ๑๐. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุมอาเซียน 
 ๑๑. เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
 ๑๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 ๑๓.เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุขสิ่งเสพติดและปญหา

สังคมอ่ืนๆ 
  ๑๔. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภคและการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐาน
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๑๕. การพัฒนาและรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๖. เสริมสรางเครือขายจิตอาสาพิทักษสิ่งแวดลอม 
  ๑๗. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๑๘. พัฒนาเครือขายรวมพิทักษพ้ืนที่เขตหลังหมูบานตามแนวชายแดน 
  ๑๙. สรางกลไกความรวมมือทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ๒๐. สงเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุมอาเซียน 
  ๒๑. เสริมสรางความรูการไกลเกลี่ยพิพาทสูชุมชน 
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 
๑. มีโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ที่เอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 

 กลยุทธ 
  ๑. พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองใหได
มาตรฐาน อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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 ตัวชี้ว ัด 
  ๑. รอยละของปริมาณแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  ๒. รอยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น 
  ๓. รอยละของถนนที่ไดรับการปรับปรุง 
  ๔. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเมือง โดยการวางผัง
เมืองที่มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีว ิตที่ดี 

 เปาประสงค 
  ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข 
  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
  ๔. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขาแข็งพึ่งพาตนเองไดตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน 
  ๗. ประชาชนผูไดรับภัยพิบัติ และผูอาศัยอยูตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
  ๘. ความเปนเลิศทางดานกีฬา 
 

 กลยุทธ 
๑. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันทของคน

ในชาติ 
  ๒. การเสริมสรางความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน 

  ๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในวัยเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
  ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๖. สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งพาตนเองได 

 ๗. สรางคานิยม  จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 

๘. เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปญหา
ทางสังคมอื่นๆ 

  ๙. สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส 
  ๑๐. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอยางองครวม 
  ๑๑. การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
  ๑๒. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการอาชีพ 
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 ตัวชี้ว ัด 
  ๑. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการรักชาติ 
  ๒. รอยละของหมูบานที่ไดรับผลกระทบภัยพิบัติ ไดรับการชวยเหลือรวดเร็วทันตามความตองการ 
  ๓. รอยละของอุบัติเหตุลดลง 
  ๔. รอยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ 
  ๕. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  ๖. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ 
  ๗. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด 
  ๘. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๙. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 
  ๑๐. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
  ๑๑. รอยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาตอมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพ 
  ๑๒. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคาฐาน 
  ๑๓. รอยละของสถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  ๑๔. รอยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง 
  ๑๕. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น 
  ๑๖. รอยละท่ีเพิม่ขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  ๑๗. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
  ๑๘. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (เปาหมายไมเกิน ๘๔ ตอแสนประชากร) 
  ๑๙. รอยละของอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 

๒๐. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

  ๒๑. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
  ๒๒. รอยละของครอบครัวที่มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น 
  ๒๓. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม 
  ๒๔. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม 

๒๕. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และ
แรงงานอยางองครวม 
๒๖. จํานวนแผนงาน/โครงการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
สาธารณสุข และแรงงาน 

  ๒๗. จํานวนแผนงาน/โครงการที่สงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน 
๒๘. รอยละของจํานวนหมูบานตามแนวชายแดน ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบไดรับ
ความชวยเหลือ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการ 

  ๒๙. พัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพ 
  ๓๐. มีลําดับของการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ 
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ยุทธศาสตรที่  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 

 เปาประสงค 
  ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๒. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ 
  ๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
  ๓. สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ 
  ๔. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  

 ตัวชี้ว ัด 
๑. จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. จํานวนหมูบานที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๓. รอยละของชุมชนที่ไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม 
  ๔. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
  ๕. จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึน้ 
  ๖. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 
  ๗. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 
  ๘. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๙. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว 
  ๑๐. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
 

 

   ว ิสัยทัศนการพัฒนาตําบลสุขสวัสดิ์ (Visions) 
  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

"  ชุมชนนาอยู มุงสูความเขมแข็ง แหลงสิ่งแวดลอมดี โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   
มวลประชาเปนสุข ปราศจากอบายมุขทุกชนิด เศรษฐกิจด ีเพียบพรอมมีว ัฒนธรรม "  

 พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน มีความสะดวกและ
เพียงพอกับความตองการของประชาชน   
 ๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 ๔. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑. การคมนาคมสะดวก 
 ๒. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง 
 ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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 ๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และการบริหารจัดการที่ดี 
 ๕. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอแกการดํารงชีวิต 

๖. ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอตลอดป และสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

   ๗. สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 ๘. ใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
 ๙. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความเปนอยูอยางยั่งยืน 
 ๑๐. ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๑๑. ประชาชนมีความเปนอยูที่ด ี

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
ขององคปกครองสวนทองถิ่นทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมแตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
ยาวนานเพียงใดประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข 

 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ขึ้นเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของประเทศ จังหวัด อําเภอและทองถิ่นอ่ืน  อันมีลักษณะการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จะจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องมาเปนแผนกาวหนาคลอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มี ๖ ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  เปาหมาย 

เพื่อกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ใหมี
ความสะดวกและมีมาตรฐานเปนการสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  กอสรางและ ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

๒)  ระบบสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา ระบบประปา 
๓)  ระบบสาธารณูปโภคดานไฟฟา แสงสวาง 
๔)  ระบบสาธารณูปโภค ดานการจัดใหมีและควบคุมตลาด 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จํานวนถนนที่กอสราง/ผิวถนนที่ทําการขยาย 
  ๒)  จํานวนแหลงสาธารณูปโภค แหลงน้ํา/ระบบประปา/ระบบไฟฟา 
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๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีว ิต 
  เปาหมาย 

เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลทางดานจิตใจ ดาน
การศึกษา สุขภาพพลานามัย สังคม กีฬา นันทนาการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

๒)  ดานเกษตรอินทรีย 
๓)  ดานการสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
๔)  ดานกีฬา และนันทนาการ 
๕)  ดานการศึกษาในระบบ 
๖)  ดานการศึกษานอกระบบ 
๗)  ดานสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จํานวนประชาชนที่เขารับการฝกอบรม 
  ๒)  จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ และผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือ 
  ๓)  จํานวนลานกีฬาและสถานที่พักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น 
  ๔)  จํานวนคนที่ไดรับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  ๕)  จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการรณรงคดานโรคติดตอตางๆ 
  ๖)  จํานวนผูประกอบอาชีพ/โครงการ เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  เปาหมาย 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชนตอ
องคกรและการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย การปองสาธารณภัย ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จํานวนประชาชน/ผูนําชมุชน/ส.อบต./คณะกรรมการที่เขารวมโครงการ/ฝกอบรมและผาน
การฝกอบรม 
 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เปาหมาย 

เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการกับสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ ในแหลงชุมชนและสภาพแวดลอม 
ใหพึงพอใจทุกระดับ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสรางจิตสํานึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จํานวนครั้งทีม่ีการรณรงค 
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  ๒)  จํานวนปาที่ตรวจสอบ 
  ๓)  จํานวนที่สาธารณะที่ทําแนวเขตที่ชัดเจน 
  ๔)  จํานวนถังขยะและรถขยะที่จัดซื้อ 
 

 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  เปาหมาย 

เพื่อสงเสริมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตไดปกติสุข รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเพณีอันดีงามและ
ภูมิปญญาที่ดี ใหถายทอดสูคนในรุนหลังตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีมีการจัดกิจกรรม 
  ๒)  จํานวนประเพณีดั้งเดิมหวนคืนมา 
  ๓)  จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและสงเสริม 
 

 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
  เปาหมาย 

เพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินงานในดานบริหารงาน ตามแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความตองการของประชาชนตามแผนงานการ
กระจายอํานาจ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

๒)  ดานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
๓)  ดานสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. 
๔)  ดานเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
๕)  ดานการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ตัวชี้วัด 
๑)  จํานวนอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

  ๒)  จํานวนครั้งที่บุคลากรเขารับการฝกอบรม 
  ๓)  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  ๔)  จํานวนประชาชนที่เขารวมในกิจกรรมและโครงการตางๆ 
  ๕)  จํานวนวารสารที่จัดทําเปนฉบับ 
  ๖)  รอยละของการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. การวิเคราะหศักยภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบล  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละ
ยุทธศาสตร โดยกําหนดคาการใหคะแนน เปน ๔ ระดับในแตละดานดังนี้ 

ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 
จุดแข็ง ๓ ๒ ๑ ๐ 
จุดออน -๓ -๒ -๑ ๐ 
โอกาส ๓ ๒ ๑ ๐ 

อุปสรรค/ขอจํากัด -๓ -๒ -๑ ๐ 
 
๑.ศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย 
- การใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

จุดออน(Weakness=W)   
- ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรวมกันดูแล รักษาทรัพยสิน สาธารณประโยชน 
- งบประมาณในการพัฒนาดานคมนาคม ไมเพียงพอ 
- ระบบประปา  ยังกระจายไมทั่วถึง 

โอกาส(Opportunity=O)   
- การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานโครงสรางพื้นฐาน 
- มีแหลงน้ําสํารอง  และไดรับการสนับสนุนนโยบายของทองถิ่นในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ํา
อยางมีคุณภาพ 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
- การเกิดภัยน้ําทวมทําใหถนนไดรับการชํารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดวิ่งผาน 
- ไดรับงบประมาณอุดหนุนจํากัดและลาชา                  

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา 
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓    
จุดออน   -๑  
โอกาส  ๒   

อุปสรรค/ขอจํากัด   -๑  
รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๑+๒-๑   =๓  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 
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๒.ศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- มีผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ   
- องคกรมีกลุมสตรีและศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่เปนที่รูจักและขึ้นชื่อและบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถเฉพาะดาน สามารถใหความรูและมีแหลงการเรียนรู 
จุดออน(Weakness=W)   

- มีการใชปุยเคมี และสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 
- ขาดการสงเสริมดานการตลาด การกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรูในการพัฒนาสินคาและดานการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยดานการเงิน เกิดปญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ปญหาการขาดแคลนแรงงานดานการเกษตร 

โอกาส(Opportunity=O)   
- โครงการสงเสริมทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และ

ธุรกิจชุมชนอื่น ๆ 
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันได 
- การคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
- ราคาผลผลิตตกต่ํา 
- ปจจัยการผลิตหรือตนทุนการผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ํา 
- การเกิดภาวะเงินเฟอ เนื่องจากราคาสินคา และราคาน้ํามันที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เชนภัย แลง  น้ําทวม ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย 

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓    
จุดออน   -๒  
โอกาส ๓    

อุปสรรค/ขอจํากัด   -๑  
รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๒+๓-๑=   ๓ คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 
๓.ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- มีผูนําที่ดี มีความเขมแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก สามัคค ีมีการรวมตัวกันในการรวมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุน 
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไมเกิด การวางงาน 
- หนวยงานราชการทุกภาคสวนมีการรวมมือใหความชวยเหลือ 
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- มีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ  ผูปวยเอดส  และผูดอยโอกาส 
- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานภูมิปญญาทองถิ่น 
- เด็กไดเขารับการศึกษาตามเกณฑ 
- มีสถานศึกษาที่มีความพรอมในการรองรับนักเรียน  

จุดออน(Weakness=W)   
- งบประมาณมีจํานวนจํากัดในการเรงการพัฒนา ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางชา ๆ 
- มีปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดแพรระบาด 
- อบต. ไมสามารถใหความชวยเหลือไดอยางท่ัวถึง 
- ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องสุขภาพ  
- บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีนอย 
- ขาดแหลงเรียนรูเพื่อใชในการศึกษา เพิ่มเติม 
- อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษา 

โอกาส(Opportunity=O)   
- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนน “คน” เปนศูนยกลางใน

การพัฒนา 
- นโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
- รัฐมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- การถายโอนตามโครงการตาง ๆ เชน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  อาหารกลางวัน สื่อการเรียน 

การสอน 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเนนทางดานวัตถุนิยมมากกวาดานจิตใจ 
- การแขงขันทางสังคมเพ่ือความอยูรอด 
- วัฒนธรรมทางตะวันตกเขามามีบทบาทตอแนวความคิดและวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
- งบประมาณจํากัดไมเพียงพอ 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษายังไมชัดเจน 
- คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีไมเพียงพอในดานการศึกษา 

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีว ิต 
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓    
จุดออน  -๒   
โอกาส ๓    

อุปสรรค/ขอจํากัด  -๒   
รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๒+๓-๒=   ๒ คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 
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๔.ศักยภาพการพัฒนาดานการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- มีกลุมผูใชน้ํา 
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม  
  สมบูรณ 
- มีรถเก็บขยะ และใหการบริหารจัดเก็บขยะภายในตําบล 

จุดออน(Weakness=W)   
- ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- การใหบริการจัดเก็บขยะยังไมทั่วถึง  

 โอกาส(Opportunity=O)   
-การรณรงคสงเสริมใหทองถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

- มลภาวะซึ่งหลีกหนีไมพนเรื่องปญหามลภาวะเปนพิษ 
 

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดานบรกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓    
จุดออน  -๒   
โอกาส ๓    

อุปสรรค/ขอจํากัด  -๒   
รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๒+๓-๒=   ๒ คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

 
๕.ศักยภาพการเมือง การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- สมาชิก อบต. มีการประสานงานรวมมือกันทํางานไมมีความขัดแยง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและดําเนินการตามนโยบายที่ไดวางไว 
- การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เปนไปดวยดีและรวดเร็ว 
- บุคลากรรูจักหนาที่และมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
- อบต. มีความอิสระในการดําเนินงาน การบริหารงานเปนไปดวย  ความรวดเร็ว ทันทวงที 

จุดออน(Weakness=W)   
- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตรวจสอบการทํางานมีนอย 
- บุคลากรมีไมเพียงพอ 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองคกร  
- ความไมพรอม ไมเขาใจ ในการรับ การถายโอน ซึ่งมีความสับสนและยุงยากอยูบาง 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยังไมเพียงพอตอความจําเปนและตองการ 
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โอกาส(Opportunity=O)   
- กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- มีการถายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากรลงสูทองถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
- การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
- ขั้นตอนและวิธีการถายโอนที่มีความยุงยากและเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 
- การมีอคต ิความไมเชื่อมั่นในการบริหารงานของ อบต. 
- ขอจํากัดดานระเบียบและกฎหมายตาง ๆ 

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ 
 

ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 
จุดแข็ง ๓    
จุดออน  -๒   
โอกาส ๓    

อุปสรรค/ขอจํากัด   -๑  
รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๒+๓-๑=   ๓ คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 
๖.ศักยภาพการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ 
จุดแข็ง(Streng=s)   

- ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันภัยเบื้องตนที่ควรรู 
- ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
- ประชุมชี้แจงทบทวนหนาที่และการเฝาระวังของประชาชนทุกหมูบาน 
- ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะและถนนระหวางหมูบาน 
- จัดหาอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย 

จุดออน(Weakness=W)   
-ชุมชนขาดความเขมแข็ง และความเขาใจบทบาทของตนเองในเรื่องการมีสวนรวมและการ

รวมกลุม  
โอกาส(Opportunity=O)   

- จัดฝกอบรม และทบทวนความรูใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยเบื้องตน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   
- ขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนที่ปฏิบัติหนาที่เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 

สรุปคะแนนการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และบริการประชาชน  
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง ๓    
จุดออน  -๑   
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โอกาส ๓    
อุปสรรค/ขอจํากัด  -๒   

รวมคะแนนศักยภาพ=๓-๑+๓-๒=   ๓ คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมมาก) 

 
6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 
 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการตาง ๆ ใหครบถวนเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล

สุขสวัสดิ์ เปนภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
2. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 

3. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) ) 

4. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16 (4) ) 

6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 

 
ดานสงเสริมคุณภาพชีว ิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี ้ 

1. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ( มาตรา 67(6) ) 

2. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  

4. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

5. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 

7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

2. การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 

4. จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 

5. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน (มาตรา 16 (30)) 
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ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 

2. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5) ) 

3. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 

5. การสงเสริม การฝกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 

6. การสงเสริมการทองเที่ยว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ( มาตรา 68(11) ) 

8. การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 

 
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7)) 

2. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
(มาตรา 16(24)) 

3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12) ) 

 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (มาตรา 67 (8)) 

2. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

3. การจัดการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา 17 (18) 

 

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวของ ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 

2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จําเปน
และสมควร (มาตรา 67 (9)) 

3. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16)) 

4. การประสานและใหความรวมมอืในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 17 (3)) 
5. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น (มาตรา 

17 (16)) 
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ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการ ขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4  สวน ไดแก 

สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการ จํานวนทั้งสิ้น 20 อัตรา พนักงานจางทั้งสิ้น จํานวน  16  อัตรา องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไม
สามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ เพิ่มใหมไดตามความจําเปนที่จะตองใชบุคคลที่มีความรูความสามารถดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากตําแหนงที่กําหนดไวตามที่จังหวัดศรีสะเกษไดประชุมชี้แจงในการจัดทําแผนอัตรากําลังสามป 
ดังกลาว  ดังนั้นเพื่อใหแกปญหาของประชาชนในเขตตําบลสุขสวัสดิ์ ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและ
กําหนดกรอบอัตรากําลังใหมขึ้น โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ สามารถแกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.๑  โครงสรางสวนราชการ 

  จากการทีอ่งคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ 

โดยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ ดังกลาวและใน
ระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยู 

ในงาน หรือกําหนดเปนฝายและในระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบล

สุขสวัสดิ์ พิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเปนสวนราชการตอไป ดังนี้ 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  หมายเหตุ 

1.  สํานักงานปลัด อบต. 
   1.1  งานบริหารทั่วไป 
                 -   งานสารบรรณ 
                 -   งานบริหารงานบุคคล 
                 -   งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
                 -   งานตรวจสอบภายใน 
   1.2  งานนโยบายและแผน 
                 -   งานนโยบายและแผน 
                 -   งานวิชาการ 
                 -   งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
                 -   งานงบประมาณ 
    1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
                 -   งานสังคมสงเคราะห 
                 -   งานสงเสริมและพัฒนาชุมชน 
                 -   งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
                 -   งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   1.4  งานกฎหมายและคดี 
                 -   งานกฎหมายและคดี 
                 -   งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
                 -   งานขอบัญญัติและระเบียบ 
    1.5  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 -   งานอํานวยการ 
                 -   งานปองกัน 
                 -   งานฟนฟู 
    1.6  งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                 -   งานระเบียบขอบังคับประชุม 
                 -   งานการประชุม 
  

1.  สํานักงานปลัด อบต.  
   1.1  งานบริหารทั่วไป 
                 -   งานสารบรรณ 
                 -   งานบริหารงานบุคคล 
                 -   งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
                 -   งานตรวจสอบภายใน 
   1.2  งานนโยบายและแผน 
                 -   งานนโยบายและแผน 
                 -   งานวิชาการ 
                 -   งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
                 -   งานงบประมาณ   
   1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
                 -   งานสังคมสงเคราะห 
                 -   งานสงเสริมและพัฒนาชุมชน 
                 -   งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
                 -   งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   1.4  งานกฎหมายและคดี      
                 -   งานกฎหมายและคดี 
                 -   งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
                 -   งานขอบัญญัติและระเบียบ 
    1.5  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 -   งานอํานวยการ 
                 -   งานปองกัน 
                 -   งานฟนฟู 
    1.6 งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                 -   งานระเบียบขอบังคับประชุม 
                 -   งานการประชุม 
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                 -   งานอํานวยการและประสานงาน 
                 -   งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                 -   งานเลือกตั้งและขอมูลการเลือกตั้ง 
                 -   งานมวลชนสัมพันธ 
2.กองคลัง 
   2.1  งานการเงิน 
                 -   งานการเงิน 
                 -   งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
                 -   งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
                 -   งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2  งานบัญชี 
                 -   งานการบัญชี 
                 -   งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
                 -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
                 -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
       2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
                 -   งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคา
เชา 
                 -   งานพัฒนารายได 
                 -   งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
                 -   งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
    2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
                 -   งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
                 -   งานพัสดุ 
                 -   งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
3.  กองชาง 
        3.1  งานกอสราง 
                 -   งานกอสรางและบูรณะถนน 
                   -   งานกอสราง  สรางสะพาน  เขื่อน      
ทดน้ํา     
                -   งานขอมูลกอสราง 
       3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               
                -   งานประเมินราคา 
                -   งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
                -   งานออกแบบและบริการขอมูล 

                -   งานอํานวยการและประสานงาน 
                -   งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ                                 
ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                -   งานเลือกตั้งและขอมูลการเลือกตั้ง 
                -   งานมวลชนสมัพันธ 
2.  กองคลัง 
     2.1  งานการเงิน 
                 -   งานการเงิน 
                 -   งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
                 -   งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
                 -   งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญชี 
                 -   งานการบัญชี 
                 -   งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
                 -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
                 -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
                 -   งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคา
เชา 
                 -   งานพัฒนารายได 
                 -   งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
                 -   งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
   2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
                 -   งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
                 -   งานพัสดุ 
                 -   งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
3.  กองชาง 
        3.1  งานกอสราง 
                 -   งานกอสรางและบูรณะถนน 
                   -   งานกอสราง  สรางสะพาน  เขื่อน     
ทดน้ํา     
                -   งานขอมูลกอสราง 
       3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               
                -   งานประเมินราคา 
                -   งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
                -   งานออกแบบและบริการขอมูล 
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   3.3  งานประสานสาธารณูปโภค              
                 -   งานประสานกิจการประปา      
                 -   งานไฟฟาสาธารณะ 
                 -   งานระบายน้ํา 
  3.4  งานผังเมือง 
                  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
                  -   งานควบคุมทางผังเมือง 
                  -   งานสํารวจและแผนที่ 
4.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1  งานบริหารการศึกษา   
     4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

   3.3  งานประสานสาธารณูปโภค              
                 -   งานประสานกิจการประปา      
                 -   งานไฟฟาสาธารณะ 
                 -   งานระบายน้ํา 
3.4  งานผังเมือง 
                  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
                  -   งานควบคุมทางผังเมือง 
                  -   งานสํารวจและแผนที่ 
4.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1  งานบริหารการศึกษา   
     4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
ขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนดจํานวนตําแหนง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเกี่ยวกับกําลังคนในปจจุบัน เพื่อจะไดทราบ

ลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคนและ
เปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
                ประเภทของขอมูลที่ทําการสํารวจและวิเคราะห 
                1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
                2. ขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                3. ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการวิเคราะหเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหนใช
คนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ 
            แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 
                2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 
                3. ปริมาณงานของเจาหนาที่เหมาะสมหรือไม งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงที่มีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ และควรมอบใหใครดําเนินการ
แทน 
                5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มที่หรือไม มอบหมายงานเพิ่มไดหรือไม 
                6. การจัดหนวยงานและขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
                7. เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 
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                8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องใดเพื่อใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและงาน
อนาคต 
                9. มีการใชคนเต็มที่หรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
                10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อชวยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยางไร 

ขั้นตอนที่ 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนที่ตองการ มีวิธีคํานวณที่สําคัญ ดังนี้ 
        1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโนมการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปที่ผานมา แลวนํามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความจริงและ
นาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
                 1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใชการทํางานแตละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ป จะมี    52  สัปดาห 
                        1 สัปดาหจะทํา   5  วัน 
                        1 ป จะมีวันทํา   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจําป  13   วัน 
                        วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1   30   วัน 
                     * วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป       230 วัน 
                        เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักสวนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทํางานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
               สูตรในการคํานวณ 

จํานวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 
2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนที่ใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ

งานที่ผานมาในแตละป รวมทั้งจํานวนคนที่ทํางานเหลานั้นในแตละป เพื่อใชเปนแนวสําหรับการกําหนดจํานวน
ตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหาอัตราสวน
ระวางปริมาณงานกับจํานวนคนที่ตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดานการเงิน แตมี
ขอควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ 
                 2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาที่ที่มีอยูเดิมทํางานเต็มที่หรือไม 
                 2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาที่ จึงไมสามารถคํานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคํานวณที่ซับซอนกวานี้ 
 จากแนวทางการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จึงไดกําหนด
ตําแหนงดังตอไปนี้ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)  หนา ๓๗ จาก 55 

 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแตละสวน

ราชการในอนาคต  ๓ ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด เพื่อนํามาวิเคราะหวา
จะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ

ปริมาณงานและเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเพื่อใหการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอก
ขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ดังนี้ 

 

ที ่

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
 

ที ่

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  
 

คาใชจาย

ตาม ม.35 

คิดเปนรอย

ละ 

มติ ก.

อบต.ศรี
สะเกษ 

1 ปลัด อบต. (นกับริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1)  1 ปลัด อบต. (นกับริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1)  30.61 เห็นชอบ 

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (1) 2 รองปลัด อบต. (นกับริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (1)   

3 สํานักงานปลัด อบต. 3 สํานักงานปลัด อบต.    

 1. หน.สป.(นกับริหารงานทั่วไประดับตน) (1)  1. หน.สป.(นกับริหารงานทั่วไประดับตน) (1)   

 งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

 2. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)  2. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)   

 3. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)  3. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)   

 4. ผช.นักวิชาการเกษตร (1)  4. ผช.นักวิชาการเกษตร (1)   

 5. ผช.จพง.ธุรการ (2)  5. ผช.จพง.ธุรการ (2)   

 6. พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) (1)  6. พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) (1)   

 7. นักการภารโรง (ทั่วไป) (1)  7. นักการภารโรง (ทั่วไป) (1)   

 8. คนงานทั่วไป (2)  8. คนงานทั่วไป (2)   

 9. ยาม (1)  9. ยาม (1)   

      

 งานนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน   

 10. นกัวิเคราะหนโยบายแผน (ปก./ชก.) (1)  10. นกัวิเคราะหนโยบายแผน (ปก./ชก.) (1)   

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   

 11. นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) (1)  11. นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) (1)   

 งานกฎหมายและคด ี  งานกฎหมายและคด ี   

 12. นิติกร  (ปก./ชก.) (1)  12. นิติกร  (ปก./ชก.) (1)   

      

 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)  หนา ๓๘ จาก 55 

 

 

ที ่

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 

ที ่

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  

 

คาใชจาย
ตาม ม.35 
คิดเปนรอย

ละ 

หมาย
เหตุ 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 13.เจาพนักงานปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 

 13.เจาพนักงานปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 

  

 งานกิจการสภา  งานกิจการสภา   

4 กองคลัง  4 กองคลัง    

 1. ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน) (1)  1. ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน) (1)   

 งานการเงินและบัญช ี  งานการเงินและบัญช ี   

 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)   

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   

 3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (1)  3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (1)   

   4.ผช.จพง.จัดเก็บรายได  (1)    4.ผช.จพง.จัดเก็บรายได  (1)   

 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ   

 5. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)  5. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)   

5 กองชาง  5 กองชาง    

  1. ผอ.กองชาง (นกับริหารงานชางระดับตน) (1)   1. ผอ.กองชาง (นกับริหารงานชางระดับตน) (1)   

 งานกอสรางออกแบบและควบคุมอาคาร  งานกอสรางออกแบบและควบคุมอาคาร   

 งานผังเมือง  งานผังเมือง   

 งานประสานสาธารณูปโภค  งานประสานสาธารณูปโภค   

  2. นายชางโยธา (ปง./ชง.) (1)   2. นายชางโยธา (ปง./ชง.) (1)   

  3. ผช.นายชางไฟฟา (๑)   3. ผช.นายชางไฟฟา (๑)   

  4. ผช.จพง.ประปา (๑)   4. ผช.จพง.ประปา (๑)   

  5. ผช.จพง.ธุรการ (1)   5. ผช.จพง.ธุรการ (1)   

6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 1.ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษาระดับตน) (1)  1.ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษาระดับตน) (1)   

 งานบริหารการศึกษา  งานบริหารการศึกษา   

 2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)   

 3. ผช.จพง.ศูนยเยาวชน (1)  3. ผช.จพง.ศูนยเยาวชน (1)   

 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)  หนา ๓๙ จาก 55 

 

ที ่

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
 

ที ่ โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม   
คาใชจายตาม 
ม.35 คิดเปน 

รอยละ 

หมาย

เหต ุ

 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

 4 . ครูผูดูแลเด็ก  (2)  4 . คร ู(2)   

 5. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (3)  5. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (3)   

      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



หนา ๔๐ จาก 55 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป ระหวางป  ๒๕64 – ๒๕66 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ สวนราชการ/ตําแหนง 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓  ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

1.ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง 

2.รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

สํานักงานปลัด อบต. อบต.          

 1.หน.สป.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

1. งานบริหารทั่วไป         

 2. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 3. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจางตามภารกิจ         

 4. ผช.นักวิชาการเกษตร  1 1 1 1 - - -  

 5. ผช.จพง.ธุรการ  2 2 2 2 - - -  

 พนักงานจางทั่วไป         

 6. พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป)  1 1 1 1 - - -  

 7. ภารโรง (ทั่วไป)  1 1 1 1 - - -  

 8. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  2 2 2 2 - - -  

 9. ยาม  1 1 1 1 - - -  

2. งานนโยบายและแผน         

 10. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 ๑ ๑ - - - วาง 

3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

      11. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 ๑ ๑ - - -  

4. งานกฎหมายและคด ี         

 12. นิติกร (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

 13.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง          

   1. ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  1 1 1 1 - - -  

1. งานการเงินและบัญช ี         

  2.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  



หนา ๔๑ จาก 55 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป ระหวางป  ๒๕64 – ๒๕66 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

ที ่ สวนราชการ/ตําแหนง 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓  ปขางหนา 
เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         

3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

4. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1 1 1 1 - - -  

3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ         

5. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - -  

กองชาง          

1. ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 1 1 1 1 - - -  

1. งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร         

2. งานผังเมือง         

3. งานประสานสาธารณูปโภค         

     2. นายชางโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ          

3. ผช.นายชางไฟฟา  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง 

4. ผช.จพง.ประปา  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

    5. ผช.จพง.ธุรการ  1 ๑ ๑ ๑ - - - วาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

   1.ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง 

1. งานบริหารการศึกษา           

2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

  3. ผช.จพง.ศูนยเยาวชน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 

 

 
 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2561-2563)  หนา ๔๒ จาก 55 

 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป ระหวางป  ๒๕64 – ๒๕66 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ สวนราชการ/ตําแหนง 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓  ปขางหนา 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

3. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

      4 . คร ู 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

5. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  3 3 3 3 - - -  

         

รวม 35 

 

35 35 35 - 

 

- -  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
                                 แผนอัตรากําลงั 3 ป (2558-2560)                                                                                       หนา 43 จาก 55 

 

          9. ภาระคาใชจายเกีย่วกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

 

ที ่ ชื่อสายงาน 

ระดับ จํานวน จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึน้  (3) ตําแหนง ทั้งหมด       จะตองใชในชวง เพิ่ม / ลด 

    จํานวน เงินเดือน   เงินประจํา ระยะ 3 ปขางหนา       

  
  (คน) (1) 

ตําแหนง  
(2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564

1 ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถ่ิน) กลาง 1 -  548,040   168,000  1 1 1 - - -  19,680   19,680   19,680   735,720 

2 รองปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถ่ิน) ตน 1 1  376,080   42,000  1 1 1 - - -  13,320   13,320   13,440   431,400 

  สํานักงานปลัด อบต.  (01)                             

3 หน.สป. (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1  349,320   42,000  1 1 1 - - -  13,320   13,440   13,320   404,640 

4 นิติกร ปก./ชก. 1 1  382,560   54,000  1 1 1 - - -  13,440   13,320   13,320   450,000 

5 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 1 1  342,720   0  1 1 1 - - -  13,440   13,320   13,080   356,160 

6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 -  355,320   0  1 1 1 - - -  12,000   12,000   12,000   367,320 

7 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1  262,560   0  1 1 1 - - -  8,640   8,880   9,000   271,200 

8 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1  146,640   0  1 1 1 - - -  6,120   6,000   6,360   152,760 

9 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปง./ชง. 1 1  256,320   0  1 1 1 - - -  8,280   8,520   9,120   264,600 

  พนักงานจางตามภารกิจ                             

10 ผูชวยนักวิชาการเกษตร   1 1  246,000   0  1 1 1 - - -  9,840   10,320   10,680   255,840 

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1 1  175,800   0  1 1 1   - -  7,080   7,320   7,680   182,880 

12 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1 1  143,880   0  1 1 1 - - -  5,760   6,000   6,240   149,640 

  พนักงานจางทั่วไป                             

13 พนักงานขับรถยนต   1 1  108,000   0  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000 

14 นักการภารโรง   1 1  108,000   0  1 1 1 - - - 0 0 0  108

15 คนงานทั่วไป   1 1  108,000   0  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000 

16 คนงานทั่วไป   1 1  108,000   0  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000 

17 ยาม   1 1  108,000   0  1 1 1 - - - 0 0 0  108,000 

  กองคลัง (04)                             
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18 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1  429,240   42,000  1 1 1 - - -  13,080   13,200   13,440   484,320 

19 นักวิชาการเงินและบญัช ี ปก./ชก. 1 1  376,080   0  1 1 1 - - -  13,320   13,320   13,440   389,400 

20 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 1 1  323,760   0  1 1 1 - - -  12,600   12,960   13,320   336,360 

21 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1  249,360   0  1 1 1 - - -  10,080   10,440   10,560   259,440 

  พนักงานจางตามภารกิจ                             

22 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   1 1  172,320   0  1 1 1 - - -  6,960   7,200   7,560   179,280 

  กองชาง (05)                             

23 ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 1  409,320   42,000  1 1 1 - - -  13,320   13,080   13,200   464,640 

24 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1  203,520   0  1 1 1 - - -  7,320   7,440   7,440   210,840 

  พนักงานจางตามภารกิจ                             

25 ผูชวยชางไฟฟา   1 -  138,000   0  1 1 1 - - -  0   5,520   5,760   138,000 

26 ผูชวยเจาพนักงานประปา   1 1  144,480   0  1 1 1 - - -  5,880   6,120   6,360   150,360 

27 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1 -  138,000   0  1 1 1 - - -  0   5,520   5,760   138,000 

  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(08) 
  

                          

28 
ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา) ตน 1 -  393,600   42,000  1 1 1 - - -  13,620   13,620   13,620   449,220 

29 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 -  207,480  0 1 1 1 - - -  7,080   7,680   7,680   214,560 

30 คร ู คศ.2 2 2 0 0 2 2 2 - - -  0   0   0   

  พนักงานจางตามภารกิจ                             

31 ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน   1 1  189,000  0 1 1 1 - - -  7,560   7,920   8,280   196,560 

32 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   3 3 0 0 3 3 3 - - -  0   0   0   

(๔)            รวม                 - 35 29 
 

7,499,400   432,000  35 35 35 0 0 0 
 

241,740  
 

256,140  
 

260,340  8,173,140 

(5) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น  20%                        1,634,628

(6) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น                       9,807,768

(7) คิดรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป                        27.72 



  

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)(1) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

๑0. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
  
 
 
  
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)(-) 

  
 
   
  
  
  
 

          
 
       สํานักงานปลัด อบต. อบต.                  กองคลัง                            กองชาง           กองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน) (1)          (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)                 (นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)          (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) (-)  
 
 
1.งานบริหารทั่วไป        1.งานการเงิน    1.งานกอสรางออกแบบและ  1.งานบริหารการศึกษา   
2.งานนโยบายและแผน        2.งานบัญชี                  ควบคุมอาคาร                   2.งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
3..งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน       3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  2. งานผังเมือง     
4.งานกฎหมายและคดี        4.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  3.งานประสานสาธารณูปโภค                  
5.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.งานกิจการสภาฯ           
 
 
 
 
 

 

 

โครงสรางสวนราชการ อบต.สุขสวัสดิ ์



  

 

งานบริหารทั�วไป 
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)    

- เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) (1)     
พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (1)     
    - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (2)       

พนักงานจางทั่วไป 
 - พนักงานขับรถยนต (1) 
 - นักการภารโรง (1) 

   - คนงานทั่วไป (2) 
             - ยาม (1) 
                  

 

งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)   

งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร (ปก./ชก.) (1) 

งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทา - 

       สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 
 

งานกิจการสภา อบต. 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) (-)   

 

 
 

 

 
   
                                                                            หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
                                                                                (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 
   
 
 
 
 
  

  
  
    
 
  
 
 

 
 
     
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - 1 2 - - 2 - - - 3 5 14 

 
 

        
 
 

 

 

 

โครงสรางสํานักงานปลัด อบต. 



  

งานการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการเงิน 

และบัญชี (ปก./ชก.) (1)  

 
 

ผู้อาํนวยการกองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)  

งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ  
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
- นักวิชาการพัสด ุ(ปก./ชก.) (1) 

 

 

โครงสรางกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
  

 
            
                                                                                                            
 
   
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - - 2 - - - 1 - - 1 - 5 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 3 

 

 

 

โครงสรางกองชาง 

ผู้อาํนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)  
 

งานกอสราง ออกแบบและควบคมุอาคาร 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

 

- นายชางโยธา (ปง./ชง.) (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ 

            - ผูชวยนายชางไฟฟา (-) 
            - ผูชวยเจาพนักงานประปา (1) 

 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (-) 

งานผังเมือง 

 



  

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

(นกับริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (-)  

งานบริหารการศึกษา  

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)  
พนักงานจางตามภารกิจ 

     - ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน  (1) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม 
- ครู (2) 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (3) 

 

 
 
  
 
 
 

           
                                                                                                            
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
                         
  
 
                                                                                                          
                             

ระดับ 

อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู  
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ 

ชํานาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน - - - 1 - - - - - - 2 - 4 - 7 

 

 

โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๑1.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ  

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒ ิ กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม  เงินเดือน

การศึกษา เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน  
เงินประจํา
ตําแหนง

1 - - 55-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 55-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง  548,040   84,000 

        (นักบริหารงานทองถ่ิน)     (นักบริหารงานทองถ่ิน)   
 (คากลาง
เงินเดือน)   (7,000x12) 

2 นายจิรายุทธ  จิตรณรงค ปริญญาโท 55-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 55-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน  376,080   42,000 

        (นักบริหารงานทองถ่ิน)     (นักบริหารงานทองถ่ิน)    (31,340x12)   (3,500x12) 

  สํานักงานปลัด อบต.                  

3 นายสุทิน  วิจิรัมย ปริญญาตร ี 55-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 55-3-01-2101-001 หน.สป.  ตน  349,320   42,000 

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)    (29,110x12)   (3,500x12) 

4 นายอริยะเดช  สายแกว ปริญญาโท 55-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 55-3-01-3105-001 นิติกร 
ปก./
ชก.  382,560  

                  
 (31,880x12)    

5 นายศรัญย  ศรัทธา ปริญญาโท 55-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 55-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป 
ปก./
ชก.  342,720  

                   (28,560x12)  

6 - - 55-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปก./
ชก. 55-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปก./
ชก.  355,320  

                  
 (คากลาง
เงินเดือน)  

7 นางเกศชฎาพร  สุทธาบุญ ปริญญาตร ี 55-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 55-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
ปก./
ชก.  262,560  

                   (21,880x12)  

8 นางสาวขนิษฐา  เฉวี่ยงหงษ ปวช. 55-3-01-4101-001 จพง.ธุรการ ปง. 55-3-01-4101-001 จพง.ธุรการ 
ปง./
ชง.  146,640  
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 (12,220x12)  

9 นายมาโนช  ทองเทพ ปวส. 55-3-01-4805-001 
จพง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปง. 55-3-01-4805-001 

จพง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปง./
ชง.  256,320  

                   (21,360x12)  

  พนักงานจางตามภารกิจ                 

10 นายชายตะวัน  โพนปลัด ปริญญาตร ี - ผช.นักวิชาการเกษตร - - ผช.นักวิชาการเกษตร -  246,000  

                   (20,500x12)  

11 นางสาวสุดารัตน  บัวจันทร ปวส. - ผช.จพง.ธุรการ - - ผช.จพง.ธุรการ -  175,800  

                   (14,650x12)  

12 สิบเอกณัฐพล  คุมครอง ปริญญาตร ี - ผช.จพง.ธุรการ - - ผช.จพง.ธุรการ -  143,880  

                  
 (11,990x12)  

  พนักงานจางทั่วไป                 

13 นายสมพร  สิมมะลา - - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต    108,000  

                  
 (9,000x12)  

14 นางสาวเสงี่ยม  คุมครอง ม.6 - นกัการภารโรง - - นักการภารโรง    108,000  

                  
 (9,000x12)  

15 นายคําพอง  ยาศร ี ม.3 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป    108,000  

                  
 (9,000x12)  

16 นายบุญเจยีม  คุมครอง ม.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป    108,000  

                   (9,000x12)  

17 นายอุดร  ไกแกว ป.6 - ยาม - - ยาม    108,000  

                   (9,000x12)  
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  กองคลัง                  

18 นางสุกัญญา  รัตนรัก ปริญญาโท 55-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง  ตน 55-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง  ตน  429,240   42,000 

        (นักบริหารงานการคลัง)     (นักบริหารงานการคลัง)    (35,770x12)   (3,500x12) 

19 นางราตร ี เงินดี 
ปริญญาโท 

55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัช ี ชก. 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัช ี
ปก./
ชก.  376,080  

                   (31,340x12)  

20 นายวีระพงษ  ทองมา ปริญญาโท 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 55-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ
ปก./
ชก.  323,760  

                   (26,980x12)  

21 นางสาวกานตพิชชา  บังเอิญ ปริญญาตร ี
55-3--04-4204-

001 จพง.จัดเก็บรายได ชง. 
55-3--04-4204-

001 จพง.จัดเก็บรายได 
ปง./
ชง.  249,360  

                   (20,780x12)  

  พนักงานจางตามภารกิจ                 

22 นายบรรพต  เที่ยงธรรม ปริญญาตร ี - ผช.จพง.จัดเก็บรายได - - ผช.จพง.จัดเก็บรายได -  172,320  

                   (14,360x12)  

  กองชาง                  

23 นายวิจิตร  นรสิงห ปริญญาตร ี 55-3-05-2103-001 ผอ.กองชาง  ตน 55-3-05-2103-001 ผอ.กองชาง  ตน  409,320   42,000 

        (นักบริหารงานชาง)     (นักบริหารงานชาง)    (34,110x12)   (3,500x12) 

24 นายศรชัย  ศรีโสดา ปวส. 55-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง. 55-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง.  203,520  

                   (16,960x12)  

  พนักงานจางตามภารกิจ                 

25 - - - ผช.ชางไฟฟา   - ผช.นายชางไฟฟา    138,000  

                   (11,500x12)  

26 นายสุบิน  รุงแสง ปวส. - ผช.จนท.การประปา   - ผช.จพง.ประปา    144,480  

                   (12,040x12)  
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27 - - - ผช.จพง.ธุรการ   - ผช.จพง.ธุรการ    138,000  

                   (11,500x12)  

  
กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
  

  
    

  
    

  

28 - - 55-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ  ตน 55-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ  ตน  393,600   42,000 

        (นักบริหารงานการศึกษา)  
    (นักบริหารงานการศึกษา)  

  
 (คากลาง
เงินเดือน)   (3,500x12) 

29 นางสาวอรภชา  รักโสภา ปริญญาตร ี 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก.  207,480  

                   (17,290x12)  

30 นางกัญชลิกา  วิจิรัมย ปริญญาโท 55-3-08-6600-548 คร ู คศ.2 55-3-08-6600-548 คร ู คศ.2 - 

31 นางสมยงค  คุมครอง ปริญญาโท 55-3-08-6600-549 คร ู คศ.2 55-3-08-6600-549 คร ู คศ.2 - 

  พนักงานจางตามภารกิจ                 

32 นางสาวนวลนภา  ยาศร ี ปริญญาตร ี - ผช.จพง.ศูนยเยาวชน   - ผช.จพง.ศูนยเยาวชน    189,000  

                   (15,750x12)  

33 นางวิลาวรรณ  นรสิงห ปริญญาตร ี - ผช.ครูผูดูแลเด็ก   - ผช.ครูผูดูแลเด็ก - - 

34 นางอัมพร  คุมครอง ปริญญาตร ี - ผช.ครูผูดูแลเด็ก   - ผช.ครูผูดูแลเด็ก - - 

35 นางดวงดาว  จิตตโคต ปริญญาตร ี - ผช.ครูผูดูแลเด็ก   - ผช.ครูผูดูแลเด็ก - - 
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๑2. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ

ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย

จัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของ
แผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ

เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสู Thailand 4.0 

เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

1. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน โดย

บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขา

มาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขา
มามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไดมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบใน

ลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายใน
ภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวน

ทองถิ่นดวยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับ
ตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน 

โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ตองการของประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการ

ตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลา

ตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง 
อินเทอรเน็ต เว็ปไซด โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน อยางเตรียมการณไวลวงหนามีการ

วิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชใน
การตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการ
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ตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพ

ความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 
๑3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
 
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  มีหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑.  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 

๓. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จะตองพึงใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
๖. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จะตองพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได 

๘. พนักงานสวนตํ าบลและพนักงานจ าง  ตองยึ ดมั่ น ในระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 
๙. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตองยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

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

 
 

 


