
 
แผนอัตรากำลัง  3  ป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 
…………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
ตำแหนงและมาตรฐานของตำแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน 2558 กำหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบล 
วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่
จะตองจายในดานการบริหารงานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล 
เพ่ือใชในการกำหนดตำแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนด
ตำแหนงพนักงานสวนตำบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2545 กำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง จัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือ
เปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบล โดยเสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยไดกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห
อำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง วิเคราะหความตองการกำลังคน วิเคราะหการวาง
แผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกำหนดตำแหนงพนักงานสวน
ตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ทีไ่ดจัดทำขึ้นในครั้งแรก 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ไดกำหนดไวตาม
มาตรฐานทั่วไป ตามขอ 1.1 และตามประกาศกำหนด ตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล         
(ก.อบต.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2545 และผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ         
ไดลงนาม เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2546 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 และมติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติใน
การกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล         
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จึงไดปรับปรุงแผนอัตรากำลัง       
3 ป  สำหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค 
 

  2.1  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม          
ไมซำ้ซอน 
  2.2  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง มีการกำหนดประเภทตำแหนง สายงาน การจัด
อัตรากำลัง โครงสรางสวนราชการให เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
  2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหนงและการใชตำแหนงของพนักงานสวนตำบล ขาราชการครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการศึกษา 
และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นหรือไม 
  2.4  เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  
ใหเหมาะสม 
  2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานสวนตำบล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลสะพุง เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จำเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน
อยางด ี
  2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลสะพุง สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 

        ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง ซึ่งประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตำบลสะพุง เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสะพุง หัวหนาสวนราชการทุกสวน
ราชการเปนกรรมการ หัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และมี
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายไมเกิน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดงัตอไปนี้ 
   3.1 วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562              
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอ  ยุทธศาสตรการพัฒนาตำบล  นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีของตำบลสะพุง เพื่อใหการดำเนินการขององคการบริหาร
สวนตำบลสะพุง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จึงจำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
กับเปาหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวาลักษณะงานที่ทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ 
อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการจัดสรรอัตรากำลังของคนบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากำลังคนใหสามารถรองรับสถานการณที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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  3.2 การกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดศรีสะเกษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure เปนการนำประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนด
ตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนงและระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ โดยในสวนนี้จะคำนึงถึง 

  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้นงานใน
แตละประเภท เพื่อใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำและพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงที่กำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนงเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายตามมาตรฐาน 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีด เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่วา 
งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบโดยตองใชกำลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาค
ราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการ
บางประเภทไมสามารถกำหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้น 
จึงทำไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกำหนดคำนวณ
อัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคำนวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวน
ราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะ
ในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มี
ความจำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

         3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำผลลัพธที่พึง
ประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ตองใชสำหรับการสราง
ผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม 
เพ่ือใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

          3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนำประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะ
ทำใหเกิดตำแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 
 



  

 

-4- 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ

สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอาย ุ
ของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงที่เหมาะสมข้ึนทดแทนตำแหนงที่จะ
เกษียณอายุไป เปนตน 

  3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตาง ๆ อาจทำให
การกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เปนกระบวนการ
นำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลังของ
งานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐาน
ที่วาแนวโนมของการใชอัตรากำลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจำนวนและ
การกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได 

 3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน โดย
ตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เปน
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกำหนดตำแหนงใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกำหนดตำแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใชตนทุน
ไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสาย
อาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กำหนดตำแหนงในงานลักษณะงานที่เปนตำแหนงประเภท
วิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจำนวนตำแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะห
อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิง
วิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทำใหสวนราชการ สามารถนำ
ขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 

          - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 

 - การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จำทำใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Re-engineer) อันจะนำไปสู
การใชอัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 - การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
 เพ่ือใหการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป  ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง มีความครบถวนเหมาะสม             

โดยสามารถดำเนินการตามอำนาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จึงมีการ
วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง วามีปญหาอะไรและความจำเปนพ้ืนฐานและ
ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

4.1 สภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดังนี ้
       4.1.๑ สภาพทั่วไป 

  ๑.  ประวัติความเปนมา  
    เหตุที่ไดชื่อ “สะพุง” เพราะเมื่อสมัยกอนในเขตพื้นที่มีตนไมชนิดหนึ่งซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก  มีชื่อวา  
“ตนสะพุง” ตอมาตนไมดังกลาวไดหมดไปจากพื้นท่ีคนเฒาคนแกก็เลยตั้งชื่อตำบล โดยใชชื่อตนไมเพ่ือใหระลึกถึงวา
ครั้งหนึ่งในตำบลสะพุงไดมี ตนสะพุงอยูเปนจำนวนมากและไดสูญพันธุไปจากพ้ืนที่แหงนี้แลว  ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเปนที่ราบลอมรอบดวยบริเวณพ้ืนท่ีที่สูงกวา จึงเปนทางผานของลำน้ำจากตำบลขางเคยีงสงผลใหเปนพ้ืนที่ที่
เหมาะสำหรับการทำการเกษตรและมีแหลงน้ำใตดินที่ไมลึกนักสามารถนำขึ้นมาใชอุปโภค-บริโภคไดอยางสะดวก และ
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศใตประมาณ  38  ก.ม. 
     ตำบลสะพุง  เปนตำบลหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอศรีรัตนะ  ซึ่งแยกจากตำบลตูมและไดรับการประกาศ
จากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเปนตำบลสะพุง  มีผลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในพ้ืนที่อำเภอศรีรัตนะ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2540 ปจจุบันแบงการ
ปกครองออกเปน 14 หมูบาน และไดรับยกฐานะจากสภาตำบลสะพุงเปนองคการบริหารสวนตำบลสะพุง เมื่อป พ.ศ. 
2540 
       4.๑.๒ ขอมูลทั่วไป 
  ๑. ทำเลท่ีตั้งตำบล ตำบลสะพุงเปน 1 ใน 7 ตำบลในเขตอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพ้ืนท่ี
อยูติดกันทองถ่ินใกลเคียง 4 สวน คือ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ, ตำบลตูม, ตำบลสะเยาว, ตำบลศรีโนนงาม ดังนี้ 
  ทิศเหนือ            จรด         ตำบลตูม 

  ทิศตะวันออก      จรด         ตำบลสระเยาว 

  ทิศตะวันตก        จรด         ตำบลศรีโนนงาม 

  ทิศใต    จรด         เทศบาลตำบลศรีรัตนะ 

โดยตำบลสะพุงอยูหางจากที่วาการอำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ไปทางทิศเหนือ เปนระยะทาง  ประมาณ  3  
กิโลเมตร  ขนาดพื้นท่ี  25.7  ตารางกิโลเมตร  
 

มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดตอตำบลตูม  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหนองลุงโมก บริเวณพิกัด วีบี 410415 ไป
ทางทิศตะวันออก  ตามแนวทางเกวียนเดิมถึงและตัดกับถนนสาย 221 เฉลิมพระเกียรติ ร.9  (ศรีสะเกษ-            
กันทรลักษ) บริเวณพิกัด วีบี 413414 ตอไปตามแนวทางเกวียนเดิม  ผานคลองน้ำหนองไฮและตอไปตามแนวทาง
เกวียนสิ้นสุดที่คลองน้ำ กสช. บานปละ หมูที่  4  บริเวณพิกัด วีบี 455405 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  
8.5 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลสระเยาว  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเริ่มตนจาก 
คลองน้ำ กสช.  บานปละ  หมูที่  4  ตำบลสะพุง  บริเวณพิกัด  วีบี  455405   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม 
แนวคันนาสิ้นสุดท่ีคลองสงน้ำ  กสช.  บานหนองโดน  หมูที่  11  ตำบลสระเยาว  บริเวณพิกัดวีบี 468376                  
รวมระยะทางดานทิศตะวันออก  ประมาณ  5  กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลศรีโนนงาม  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  และตำบลพรม
สวัสดิ์  อำเภอพยุห  โดยมีแนวเขตเริ่มจากหนองบัว  บานหนองบัว  หมูที่  6  ตำบลศรีโนนงาม  บริเวณพิกัดวีบี  
390375  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนระหวางหมูบานศรีโนนงาม  หมูที่  1  ตำบลศรีโนนงามกับบานหนองขาม  
หมูที่  6  ตำบลสะพุง  ถึงหลักเขตไม  บริเวณพิกัด  วีบี  410393  ตอไปทางทิศเหนือตามแนวคันนา  สิ้นสุดที่
หนองลุงโมก  บริเวณพิกัด  วีบี  410415  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  8  กิโลเมตร 

ทิศใต ติดตอกับตำบลสระเยาว  ตำบลศรีแกว  และตำบลศรีโนนงาม  อำเภอศรีรัตนะ    จังหวัด
ศรีสะเกษ  โดยมีเขตเริ่มตนจากคลองสงน้ำ  กสช.  บานหนองโดน  หมูที่  11  ตำบลสระเยาว  บริเวณพิกัด  วีบี  
468376  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรองน้ำถึงสะพานขามหวยระวีของถนนสาย  221  เฉลิมพระเกียรติ  ร.9 
บริเวณพิกัด  วีบี  427365  ตอไป  ทางทิศตะวันตกตามแนวหวยระวี  เชื่อมตอกับแนวคันนาสิ้นสุดที่หนองบัว  
บานหนองบัว  หมูที่   6  ตำบลศรีโนนงาม  บริเวณ พิกัดวีบี  390373  รวมระยะทางทิศใต  ประมาณ  9  
กิโลเมตร 
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๒.  ภูมิประเทศ  
 ตำบลสะพุง มีสภาพทางกายภาพเปนที่ราบชวงกลาง ระหวางตำบลศรีแกว ตำบลสระเยาวและที่

ราบลุมของตำบลตูม นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมของลำคลองที่ไหลมาบรรจบกันหลายสาย  ดังนั้น  พื้นที่ของตำบลสะ
พุงจึงเหมาะที่จะใชในการเกษตรเปนอยางยิ่ง  ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ  อาชีพ          
ทำนา  ทำสวน ทำไร คาขายและ เลี้ยงสัตว 

  ๓.  จำนวนหมูบาน 
  จำนวนหมูบานในเขตตำบลสะพุง  มีจำนวนทั้งสิ้น  14  หมูบาน 
  * จำนวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  เต็มทั้งหมูบานจำนวน  12  หมูบาน  ไดแก 
      หมูที่  1  บานสะพุง    หมูที่  3  บานทุงสวาง 

    หมูที่  4  บานปละ    หมูที่  5  บานอานวย 
    หมูที่   6 บานหนองขาม    หมูที่  7  บานหนองอะเลา 
    หมูที่  8  บานจีเนียว    หมูที่  9  บานโพนทอง 



  

 

    หมูที่  10 บานไผงาม    หมูที่  11 บานจะกอง 
    หมูที่   13 บานนาเจริญ    หมูที่  14 บานศรีสวางพัฒนา 

*  จำนวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  บางสวน  มีจำนวน  2  หมูบาน  ไดแก 
     หมูที ่ 2  บานจอก    หมูที่  12  บานทุงระวี 

        ๔.  เขตการปกครองและประชากร 

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๔ หมูบาน  มีประชากรท้ังสิ้น ๕,651 คน  
แยกเปนชาย ๒,839 คน เปนหญิง ๒,๘12 คน และมีจำนวนครัวเรือน ๑,341 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ          
๑๐๐%  ดังนี ้

ตารางขอมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง 

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผูนำหมูบาน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บานสะพุง ๓56 ๓50 706 ๑๕6 นายปยะณัฐ  คำมา  (ผูใหญบาน) 
๒ บานจอก 66 71 ๑37 ๓8 นางทองอินทร  ขันทอง (ผูใหญบาน) 
๓ บานทุงสวาง ๒24 ๒54 478 ๑34 นายสมบูรณ  ไชยชาญ (กำนนัตำบลสะพุง) 
๔ บานปละ ๑72 ๑79 ๓51 ๗8 นายศรชัย  สารทอง  (ผูใหญบาน) 
๕ บานอานวย ๒33 ๒39 ๔72 102 นายประจักตร ี หอมจันทร  (ผูใหญบาน) 
๖ บานหนองขาม ๑72 ๑๔5 317 70 นางรุธิรา  สุขสำราญ  (ผูใหญบาน) 
๗ บานหนองอะเลา 212 202 414 107 นายสเลยีว  จันศร ี (ผูใหญบาน) 
๘ บานจีเนียว 218 ๒11 429 91 นายสม  วันเพ็ง  (ผูใหญบาน) 
๙ บานโพนทอง ๑88 196 384 ๑๐5 นายสุรศักดิ์  เชื้อดี  (ผูใหญบาน) 

๑๐ บานไผงาม ๒12 ๑88 400 ๘4 นายสนาน  ศรีสะอาด  (ผูใหญบาน) 
๑๑ บานจะกอง ๒๙1 ๒87 ๕78 ๑25 นางสมหมาย  มะลิลำ  (ผูใหญบาน) 
๑๒ บานทุงระว ี ๔0 ๔4 84 34 นายศิริราช  ออมชมพู  (ผูใหญบาน) 
๑๓ บานนาเจริญ ๑62 ๑41 303 75 นายศรีณรงค  สายสังข  (ผูใหญบาน) 

๑๔ 
บานศรีสวาง
พัฒนา 

293 305 598 ๑42 นายพรชยั  กลาเกิด  (กำนันตำบลสะพุง) 

รวม ๒,839 ๒,812 ๕,651 ๑,341  

ขอมูลจาก งานทะเบียนราษฎร  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64 
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2.๑.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ 

1. อาชีพ   
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  คือ  การทำนา  ทำไร  ทำสวน  คาขาย และ เลี้ยง
สัตว   

2. หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
  -   ธนาคาร   จำนวน    -     แหง 
  -   โรงแรม   จำนวน    -     แหง 
  -   ปมน้ำมันและกาซ  จำนวน    ๖   แหง 
  -   รานคา   จำนวน    ๕๒   แหง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน    -     แหง 
  -   โรงส ี   จำนวน    ๓๐   แหง 
 



  

 

๒.๑.๔  สภาพทางสังคม 
1.  การศึกษา 

  -  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ จำนวน    3   แหง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน    2   แหง 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน    1   แหง 
  -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน    -   แหง 
  -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง จำนวน    -   แหง 
  ที่อานหนังสือพิมพประจำหมูบาน / หองสมุดประชาชน   จำนวน      -   แหง 
 
 2.  สถานบันและองคกรทางศาสนา 
  -  วัด / สำนักสงฆ  จำนวน    8   แหง 
  -  มัสยิด    จำนวน    -   แหง 
  -  ศาลเจา   จำนวน    -   แหง 
  -  โบสถ    จำนวน    -   แหง 

 3.  สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด  -  เตียง จำนวน   -   แหง 
  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน   1   แหง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน   จำนวน   -   แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบัน   จำนวน   -   แหง 
  -  ศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน            12   แหง 

 4.  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
  -  สถานีตำรวจ    จำนวน   -   แหง 
  -  ที่ทำการตำรวจชุมชน   จำนวน   -   แหง 
  -  สถานีดับเพลิง    จำนวน   -   แหง 
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          ๕.  การบริการพื้นฐาน 

    ๕.1  การคมนาคม 
  ตำบลสะพุงมีถนนลาดยาง  2  สาย  ถนนคอนกรีตภายในหมูบาน  21  สาย  ถนนลูกรังเชื่อม
ระหวางหมูบาน  18  สาย  ถนนลูกรังเชื่อมระหวางตำบล  5  สาย  คอนกรีตเชื่อมระหวางหมูบาน  4  สาย 

     ๕.2  การโทรคมนาคม 
  -  โทรศัพท    จำนวน   -   หลังคาเรือน 
  -  ที่ทำการไปรษณียโทรเลข  จำนวน   -          แหง 
  -  สถานีโทรคมนาคม  อื่น  ๆ  จำนวน   -          แหง  

     ๕.3  การไฟฟา 
  มีไฟฟาใชท้ัง  14  หมูบาน  ประชากรท่ีใชไฟฟา    จำนวน  1,29๕   ครัวเรือน 

     ๕.4  แหลงน้ำธรรมชาติ 



  

 

  -  ลำน้ำ ,ลำหวย, คลองสงนำ้  จำนวน   7   สาย 
  -  บึง , หนองอ่ืน  ๆ    จำนวน   9   แหง 

     ๕.5  แหลงน้ำที่สรางขึ้น 
  -  ฝาย     จำนวน   4    แหง 
  -  บอน้ำตื้น    จำนวน   385   แหง 
  -  บอโยก    จำนวน   -   แหง 
  -  ประปา    จำนวน     16   แหง 

๒.๑.๕  ขอมูลอื่น  ๆ  

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในหนาที ่
  ในอดีตพื้นที่ตำบลสะพุงเปนเขตปาสน  ตอมาราษฎรไดบุกรุกถากถางเพ่ือทำเปนที่ทำการเกษตร   
ในปจจุบันจึงไมหลงเหลือพ้ืนที่ปาอีกตอไป  โดยพ้ืนที่ที่ราษฎรบุกรุก  ทางราชการจึงออกเอกสารสิทธิ์  สปก.4-01  
ไวเปนหลักฐาน 
 2.  กลุมพลังมวลชน 
  ลูกเสือชาวบาน    จำนวน    -    คน 
  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จำนวน  60  คน 
  อาสาสมัครพิทักษชุมชน   จำนวน   -  คน 
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๒.๒  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล  

   ๒.๒.๑ โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

                  (1)  จำนวนบคุลากร 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตำบลสะพงุ 

สำนัก/สวน พนักงาน 
สวนตำบล 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

(ครู) 

พนักงานจาง รวม (คน) 
ภารกิจ ท่ัวไป 

สำนักปลัด อบต. 9 - 6 ๓ 18 
กองคลัง 5 - 3 - 8 
กองชาง 3 - 3 - 6 
กองการศึกษาฯ 2 ๖ 9 - ๑7 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - 1 

รวม 20 ๖ 2๑ 3 50 

  (2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

 

สำนัก/สวน ต่ำกวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

รวม (คน) 

สำนักปลัด อบต. 3 12 3 18 
กองคลัง - 7 1 8 
กองชาง 3 3 - 6 
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1 11 5 ๑7 

หนวยตรวจสอบภายใน - - 1 1 
รวม 7 33 10 50 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

   “ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี  แบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน  โปรงใสสามารถตรวจสอบได” 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง  โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานท่ีจำเปน เพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะที่มีความยั่งยืน 
๓.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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จุดมุงหมายเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเปนการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีควรคาแกการดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือ
ขอบเขตเหลานี้จะสนับสนุนหรือนำไปสูการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนที่กำหนด องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จึง
ไดกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ดังนี้ 

๑.  ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึง  
๒.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหลงเรียนรู มีภูมิคุมกัน รูเทาทันโลก  
  ๔.  ประชาชนไดรับบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๕.  ชุมชนมีทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและยั่งยืน  

๖.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานการพัฒนาดานการคมนาคมและการขนสง กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 

ทางเทา ทอระบายน้ำใหไดมาตรฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
1.2  แผนงานการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อ

ปองกันน้ำทวมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค 
1.3  แผนงานการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะหมูบาน ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาเพ่ือ

การเกษตรและระบบไฟฟาของทองถิ่น 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 
2.2 แผนงานการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
2.3 แผนงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
2.4 แผนงานการพัฒนาดานการศกึษา 
2.5 แผนงานการพัฒนางานดานสาธารณสุข 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการการรักษาความสงบเรียบรอย 
     3.1 แผนงานการพัฒนาดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
     3.2 แผนงานการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3.3 แผนงานการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
 4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
     4.1 แผนงานการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน 
     4.2 แผนงานการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร 
     4.3 แผนงานการพัฒนาดานการพาณิชยกรรม 
     4.4 แผนงานการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     5.1 แผนงานการพัฒนาสรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.2 แผนงานการพัฒนาบำบัด กำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาต ิ
     5.3 แผนงานการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 6. ยุทธศาตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     6.1 แผนงานการพัฒนา สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนใน
ทองถิ่น 
     6.2 แผนงานการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของทองถิ่นใหสืบทอดตอไป 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
     7.1 แผนงานการพัฒนาการสรางจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
     7.2 แผนงานการพัฒนาการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
     7.3 แผนงานการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น  
๑. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เปาหมายของการพัฒนาคือการดูแลดานการศึกษา  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี  มีคุณภาพเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูระบบโรงเรียน  สงเสริมและสนับสนุนใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  สงเสริมบทบาททางศาสนาในการพัฒนา
จิตใจ  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ฟนฟูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ
ของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
  ๒. นโยบายดานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

เปาหมายของการพัฒนาคือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตำบลสะพุง มีสุขภาพดีทั่วหนา มีการ
จัดบริการสาธารสุขขั้นพ้ืนฐานดานสวัสดิการสังคมที่จำเปนใหกับผูดอยโอกาส  อยางทั่วถึง  สงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของกลุมอาสาสมัครตาง ๆ เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เปนตน  

๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เปาหมายของการพัฒนาคือการปรับปรุงเสนทางคมนาคมถนนสายหลักใหไดมาตรฐาน และปรับปรุงถนนสาย

รองและซอยตาง ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดและใชการไดโดยสะดวก กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให
ควบคูไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง  และถนนในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
เพ่ือใหสามารถระบายน้ำไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ำทวม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาการเกษตร 
ใหทั่วถึงทุกชุมชน  เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และผูใชเสนทางสัญจร ไป-มา 
ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง  ใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน 
      ๔. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางรายได 

เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีการรวมตัวกัน เพ่ือเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพ่ิมมูลคาสินคา ซึ่งกอใหเกิดการผลิต 
การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู
อยางมั่นคงและม่ังคั่งถึงแมจะมีการเปลี่ยน แปลงจากภายนอกและภายใน  องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จะ
ดำเนินการเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งโดยสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ใหสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยและ
ทรัพยากรในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอำนวยความสะดวกใหคำแนะนำ บริการตาง ๆ เสริมสราง
ทักษะในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพและสนับสนุนการจำหนายสินคา 
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      ๕. นโยบายพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณคาทางสังคม 

เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินมีศาสนาเปนเครื่องชี้นำชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สามารถดูแลตัวเอง ในขั้นพ้ืนฐานและไดรับบริการดานสวัสดิการสังคม 
สาธารณสุขอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลสะพุง ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  สนับสนุน
และสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสออกกำลังกาย โดยการเลนกีฬาเพ่ือเสริมสรางสวัสดิการสังคม แกเด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน รักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสะพุง      

๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน 
เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและมีสวนรวมทาง การเมืองอยาง

ตอเนื่องทุกขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีศักยภาพ องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  
จะบริหารจัดการบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จะปรับปรุงอาคารที่ทำการ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุงใหม  เพ่ือรองรับการใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการ และพัฒนางานของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ใหสามารถบริการแกประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  การ
กำหนดนโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลของนายกองคการบริหารสวนตำบลสะพุง  ตามที่กลาวมาได
วางอยูบนพ้ืนฐานขอมูลความเปนจริงของตำบล และความตอเนื่องกับสถานการณที่ผานมา  โดยจะใชแผนพัฒนาเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบล    และสอดคลองกับวิสัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
กระผม จะตั้งใจบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ความโปรงใส ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานบนพ้ืนฐานของความตองการของประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 
นโยบายการพฒันาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

1.  วิสัยทัศน  (Vision)  

“ประตูการคาและการทองเที่ยวสูอารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน” 

 2.  พันธกิจ 
2.1  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับกลุมประเทศอาเซียน 
2.3 เสริมสรางสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมถึงการเพ่ิมมูลคาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
2.4 สงเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความรมรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 

      2.4  สรางความมั่นคง ความเปนระเบียบ และความสงบเรยีบรอยของบานเมือง 
      2.5  บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์

เปาประสงครวมจังหวัด 
1.  มูลคาการคา การลงทุน และรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
2.  ผลผลิตดานการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

        3.  ประชาชนอาศัยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีพื้นที่สีเขียวที่รมรื่น ผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 

4.  ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบรอย และมีความมั่นคง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1    การยกระดับเศรษฐกิจใหพ่ึงตนเองและแขงขันได 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2    การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3    การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4    การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
สภาพปญหาของเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชน   

  สภาพปญหาของเขตพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบและความตองการของประชาชน  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
1.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
1.2  ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ 
1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
1..4 ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
1.5  ไฟฟาใชในครัวเรือนไมเพียงพอ 

2. ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทำ 
            2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 
                 - ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
                  - ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 
            2.2  ความรูทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

3.  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
            3.1  ปญหาแลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
           3.2  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
            3.3  ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไมทั่วถึง 

3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา 
3.5 ปญหาดานการสงเสริมการออกกำลังกายยังไมทั่วถึงกลุมประชากรวัยทำงาน 
3.6 ปญหาภาวะแวดลอม  สุขาภิบาลไมสะอาด  สภาพบานเรือนสกปรก  

4.  ปญหาน้ำกิน  - น้ำใช เพื่อการเกษตร 
             4.1  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง 

4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ 
4.3 ระบบประปาหมูบาน ไมมีเครื่องกรองน้ำ 

5.  ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชวีิต 
             5.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 

5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
5.3 การขาดอุปกรณในการศึกษา 
5.4 การขาดอุปกรณในการศึกษา 

6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 น้ำในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มีความตื้นเขินในบางฤดู ไมสามารถนำน้ำมาใชในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได  
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 7.  ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตำบล 

7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 
7.3 ปญหาความขัดแยงในองคกร 
7.4 ปญหาจากสมาชิก องคการบริหารสวนตำบล หรือ ประชาชนไมเขาใจและคาดหวังกับ องคการ

บริหารสวนตำบล มากเกินไป 

4.2 ความตองการของประชาชน 
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

        1.1  ขุดลอกคลอง  , สรางถนน คสล. ,  วางทอระบายน้ำ 
        1.2  โทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน  

1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมขึ้นขยายเขตไฟฟาในครัวเรือนขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรและ
กอสรางถนนดินลูกรัง  และถนน  คสล. 

        1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
2.  ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายได และการมีงานทำ 

       2.1  จัดตั้งศนูยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 

       2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 

        3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
        3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 
        3.3  ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา 
        3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุและผูติดเชื้อเอดส 
        3.5  ตองการลานกีฬาเอนกประสงค  พรอมอุปกรณ 

4.  ความตองการดานน้ำกิน  - น้ำใช เพื่อการเกษตร 
          4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ำ และกำจัดวัชพืช 

4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 
4.3 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมูบาน 

5.  ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
          5.1  ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มีศูนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 
          5.2  ใหความรูดานการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
         5.3  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
         5.4  ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
         6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ำเสียลงคลอง 
         6.2 รณรงคใหความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 

7.  ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตำบล 
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชนกลุมสตรี, กลุมอาสาอื่นๆ 
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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5. ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 
 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทำสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบล
สะพุง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสะพุงจะสมบูรณได 
จำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนว
ทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก
กลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาสวนดานพัฒนา
อาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินและยังจัดใหมีรานคาชุมชนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 

      การวิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบ
วาองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ที่จะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT 
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกำหนดแบงภารกิจได เปน 7  ดาน           
ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ดังนี ้

  5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
(1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน   
(2) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร   
(3) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน   
(4) ใหมีและบำรงุรักษาทางระบายน้ำ   
(5) การสาธารณปูโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ   
(6) การสาธารณปูการ   

    5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ  
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
(3) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ                    
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส             
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศยั  
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(8) การบำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
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5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ 

                                 ที่เก่ียวของ ดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
(3) การผังเมือง  
(4) จัดใหมีที่จอดรถ  
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
(6) การควบคุมอาคาร  
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(8) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล 

5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  
                                 มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
(3) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

            (4) ใหมีตลาด  
(5) การทองเที่ยว  
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจ 
      ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  

5.6 ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 
        ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(3) การจัดการศึกษา  
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิน่    

5.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี ้

(1) สนับสนุนสภาตำบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน สนับสนุน
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น  

                    (2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจำเปนและสมควร  

(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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(4) การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวน

ทองถิ่นอื่น  
 

การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดไว เพ่ือใหการอานผล
การวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 
 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑.  มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตำแหนง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 
     ตอเหตุการณ บุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่ 
สามารถเดินทางไป - กลับ ทำงานไดสะดวก 
๒.  มีการกำหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ 
     ปฏิบัต ิ
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
     ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจำนวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
6.  มีสายงานบังคับบัญชาที่สั้น ทำใหการ
ประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือจากสำนัก/
กองตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค     
     สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกลื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ  
     ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ  
     รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิง่จูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำใหขาราชการและ 
     เจาหนาที่ทุมเทกำลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใชความคดิสวนตัวเปนหลัก 
6.  ขาดโอกาสในการแสดงความเห็นคดิเห็นเก่ียวกับงาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.เปน
อยางดี   

๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทำใหรู

สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูในระดับการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มข้ึน  
๕. มีชองทางในการสื่อสาร ทั้งทางเฟชบุค ไลน เปน

ชองทางในการติดตอสื่อสาร มีการถายทอดความรู 
ขาวสาร เก่ียวกับงานบุคคลกันหลายกลุม ทำใหมี
แหลงความรูงานบุคคล สามารถสืบคนไดสะดวก
และนำไปสูแนวทางปฏิบัติแกไขปญหางานไดงาย 
สะดวกมากขึ้น 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ขอระเบียบ หลักเกณฑ
เก่ียวกับงานบุคคล ทำใหเกิดปญหาในการบริหารงาน
บุคคลที่ขาดรูปแบบในการบริหารงานบุคคล  เนื่องจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ดาน พรอม ๆ กัน และมี
การแกไขรูปแบบอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดความสับสนใน
การปฏิบัตงิาน วาจะตองปฏิบัติงานตามแนวทางใด 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คณุภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา

เศรษฐกิจ ทำใหมีเวลาใหชุมชนจำกัด 
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การวิเคราะหในระดับองคกร 

 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได 
๓. อยูในวัยทำงานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตร ี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือรน 
๒. มีภาระหนี้สินทำใหทำงานไมเต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากวาง ปญหามากทำใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี  เชน ชางโยธา 
สาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมม/ีไมพอ  

๖. สำนักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสำหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    
     ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สวนตำบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แบบ เครอืญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินยั
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
จำกัดทำใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทำงานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบล       

๓. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่        
จำนวนประชากร   และภารกิจ    

 
ภารกิจทั้ง  7 ดานตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบลสามารถจะแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  : มาตรา 67,68 หมายถึ ง พ.ร.บ .สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ .ศ . 2537 แก ไข                
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549             
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ดานการสงเสริมอาชีพในชุมชน 
ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
2. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
3. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

  

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) ไดกำหนดประเภท อบต.ใหเปนประเภทสามัญ 

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดมีการกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  5  สวนราชการ ไดแก  
1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
2. กองคลัง  
3. กองชาง  
4. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. หนวยตรวจสอบภายใน 

 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จึงปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ
บริหารสวนตำบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยใหองคการบริหารสวนตำบลมีการกำหนดหนวย
ตรวจสอบภายในและตำแหนงนักวิชากรตรวจสอบภายใน ขึ้น เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดมีกำหนด
หนวยตรวจสอบภายในและไดมีตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน เรียบรอยแลว แต อบต.สะพุง ขอกำหนดอำนาจ
หนาที่และชื่อของสวนราชการใหเปนไปตามมติการประชุมของเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 ในการกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล            
โดยกำหนดใหมีกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 3 ป พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) จำนวน
ทั้งสิ้น  50 อัตรา เนื่องจากที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลสะพุง มีภารกิจ อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนจำนวนมากในสวนราชการของ อบต.สะพุง และจำนวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเปนในการขอกำหนดตำแหนง 
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เพ่ิมใหมเพ่ือรองรับภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเพ่ือเปนการแกไขปญหา 
การบริหารงานของสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีพนักงาน
สวนตำบลประกอบดวย ขาราชการสวนทองถ่ิน จำนวน 20 อัตรา พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล จำนวน         
6 อัตรา ลูกจางประจำ จำนวน – อัตรา พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน  -  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ  
(ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 12 อัตรา พนักงานจางตำแหนง (ผูมีทักษะ) 9 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 3 อัตรา รวมกำหนด
ตำแหนงเก่ียวกับบุคลากรที่มีอยูจริงทั้งสิ้น จำนวน 50 อัตรา  

8.  โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 
 จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง มีภารกิจ อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการ แกไขปญหา
ดังกลาวภายใตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยมีการกำหนดโครงสรางสวนราชการ 
ดังนี้ 

8.1   โครงสราง            

 จากการที่องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดำเนินการดังกลาว
โดยองคการบริหารสวนตำบลสะพุง จะตองดำเนินการแกไขปญหา กำหนดตำแหนงของพนักงานสวนตำบลใหตรงกับ
ภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกำหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
กำหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกำหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เม่ือมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และ
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป  ดังนี ้
 

 โครงสรางตามแผนอตัรากำลัง
ปจจุบัน  

(อบต.ขนาดกลาง) 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม   
(อบต.ประเภทสามัญ) 

หมายเหตุ 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจาหนาที่ 
1.7 งานสงเสริมการเกษตร 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
      - งานสารบรรณ 
      - งานรัฐพิธีตาง ๆ  
      - งานอำนวยการและขอมูลขาวสาร 
      - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
      - งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
      - งานกิจการสภา 
      - ฯลฯ       
1.2 งานนโยบายและแผน 
      - งานนโยบายและแผน 
      - งานวิชาการและแผนงาน 
      - งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
      - งานงบประมาณ 
      - งานระบบสารสนเทศและระบบ 

คอมพิวเตอร 
        - ฯลฯ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน  
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม   
 

หมายเหตุ 

 1.3 งานกฎหมายและคดี 
      - งานกฎหมายและคดี 
      - งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 
      - ฯลฯ       
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
      - งานสังคมสงเคราะห 
      - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      - งานเบี้ยยังชีพตาง ๆ 

         - ฯลฯ 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอำนวยการและประสานงาน 
      - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานฟนฟู 

       - ฯลฯ 
1.6 งานการเจาหนาที่ 
    - งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 
    - งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    - งานพัฒนาบุคลากร 
    - งานสวสัดิการตาง ๆ  
    - งานบำเหน็จบำนาญ 

       - ฯลฯ 
1.7 งานสงเสริมการเกษตร 
    - งานจัดเก็บขอมูลดานการเกษตร 
    - งานติดตามผลผลิตทางการเกษตร 
    - งานสงเสริมเผยแพรเก่ียวกับการเกษตร 
    - งานจัดการกลุมเกษตรกร 
    - สงเสริมกระบวนการเรียนรูดาน

การเกษตร 
    - ฯลฯ 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
      - งานการเงิน 
      - งานรับเงนิเบิกจายเงิน 
      - งานจัดทำฏีกาเบิกจายงเงนิ 
      - ฯลฯ       
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน  
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม   
 

หมายเหตุ 

  2.2 งานบัญช ี
     - งานการบัญช ี
     - งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
     - งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
      - ฯลฯ       
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      - งานพัฒนารายได 
      - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
      - แผนที่ภาษี 
      - ฯลฯ       
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
      - งานทะเบียนทรัพยสิน 
      - งานพัสด ุ
      - งานทะเบียนเบิกจาย วัสดุคุรุภัณฑ 
      - ฯลฯ       

 

3. กองชาง 
3.1 งานกอสราง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

3. กองชาง 
3.1 งานกอสราง 
     - งานกอสรางและบุรณถนน 
     - งานกอสรางสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
     - งานขอมูลการกอสราง  
     - งานขอมูลถนน 
     - ฯลฯ       
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
    - งานประเมินราคากอสราง 
    - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
    - งานออกแบบอาคาร 
    - ฯลฯ       
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
    - งานกิจการประปาหมูบาน 
    - งานไฟฟาสาธารณะ 
    - งานระบายน้ำ 
    - ฯลฯ       
3.4 งานผังเมือง 
    - งานสำรวจและแผนที่ 
    - งานออกแบบวางผังเมือง 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน  
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม   
 

หมายเหตุ 

 
4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.3  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 
4.4  งานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

    - งานควบคุมทางผังเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศกึษา 
       -งานบริหารวิชาการศกึษา 
       - งานนิเทศการศึกษา 
4.2  งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
      - งานกิจการศาสนา 
      - งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
      - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.3  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 
       - งานพัฒนาเด็กเล็ก 
4.4  งานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
      - งานกีฬาและสันทนาการ 

 

5. หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.1 งานตรวจสอบภายใน 

        - งานตรวจสอบการเงิน ((Financial 
Audit) 
       - งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) 
       - งานตรวจสอบการดำเนินงาน 
(Performance Audit) 
      - งานตรวจสอบอ่ืนๆ 
      - งานบริการใหคำปรึกษา (Consulting 
Services) 
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8.2  การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง 

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดวิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณ รวมทั้งโครงสรางการ
กำหนดสวนราชการ เพ่ือประมาณการใชอัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางนะระยะเวลา 3 ป 
ตอไปขางหนา วาจะมีใชอัตรากำลังพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางจำนวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณ และความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนตอองคการบริหารสวนตำบลเปนไปอยางมีคุณภาพ องคการบริหารสวนตำบล
สะพง จึงไดกำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 โดยมีพนักงานสวนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ป จำนวน 18 อัตรา พนักงานครูองคการบริหาร
สวนตำบล จำนวน 6 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 10 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จำนวน         
3 อัตรา และผูดูแลเด็ก  (ผูมีทักษะ) จำนวน 9 อัตรา และองคการบริหารสวนตำบลสะพุง มีพนักงานสวนตำบลที่มีคน
ครองตำแหนง จำนวน 42 ตำแหนง มีตำแหนงที่เปนอัตราวาง จำนวน 4 อัตรา และขอกำหนดเพิ่มตำแหนงใหม 
จำนวน 4 อัตรา ดังนี ้

1. สำนักปลัด มีพนักงานสวนตำบล จำนวน 9 คน คือ นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง , หัวหนาสำนัก
ปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (อัตราวาง) , นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (อัตราวาง), นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ, นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ , นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นิติกรชำนาญการ, นักปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย (ปก./ชก.) (อัตราวาง) และ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 7 ตำแหนง คือ ผช.นักทรัพยากรบุคคล , ผช.จพง.
การเกษตร , ผช.จพง.ธุรการ , ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหนง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน และ ผช.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ซี่งไดขอกำหนดเพิ่มตำแหนงใหมในปงบประมาณ 2565 
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- พนักงานจางทั่วไป จำนวน 3 คน คือ คนงานทั่วไป , นักการภารโรง, พนักงานขับรถยนต 

2. กองคลัง  มีพนักงานสวนตำบล  จำนวน  5  คน คือ ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ตน), นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) (อัตราวาง) เจาพนักงานพัสดุ         
ชำนาญงาน และเจาพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง.) ซี่งไดขอกำหนดเพ่ิมตำแหนงใหมในปงบประมาณ 2565 
  - พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหนง คือ ผช.จพง.การเงินและบัญชี , ผช.จพง.จัดเก็บ
รายได , ผช.จพง.พัสด ุ

3. กองชาง มีพนักงานสวนตำบล จำนวน  3 คน  คือ ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
นายชางโยธาชำนาญงาน และนายชางโยธา (ปง./ชง.) (อัตราวาง)   

         - พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหนง คือ ผช.นายชางโยธา ผช.นายชางไฟฟา และตำแหนง 
ผช.เจาพนักงานธุรการ ซี่งไดขอกำหนดเพ่ิมตำแหนงใหมในปงบประมาณ 2565 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานสวนตำบล  1  คน  คือ นักบริหารงานศึกษา ระดับตน 
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล 6 คน คือ ครู อันดับ คศ. 2 จำนวน  5  อัตรา และ ตำแหนงครู อันดับ 
คศ.1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหนงนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ซี่งไดขอกำหนดเพิ่มตำแหนงใหมในปงบประมาณ 
2565                  
  - พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จำนวน 9 ตำแหนง คือ ผูดูแลเด็ก 
 5. หนวยตรวจสอบภายใน มีพนักงานสวนตำบล 1 คน คือ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2564 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงตาม
ภารกิจตลอดจนภารกิจถายโอนตาง ๆ ซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบ ลักษณะงานและปริมาณงานตามแผนอัตรากำลัง 
3 ป พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3  โดยมีข้ันตอนในการจัดทำ ดังนี ้
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ขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อการกำหนดจำนวนตำแหนง  มี  3  ขั้นตอน  ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การสำรวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกำลังคนในปจจุบัน เพื่อจะไดทราบลักษณะ

โครงสรางของกำลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสรางของกำลังคนและเปนพื้นฐานใน
การกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนตอไป 
                ประเภทของขอมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห 
                1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล) 
                2. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เชน การบรรจ ุการเลื่อน/ปรับตำแหนง การโอน  
การลาออก ฯ 
                3. ขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหการใชกำลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกำลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหนใชคน
เกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพ่ือนำขอมูลมาใชในการกำหนดจำนวนคนใหเหมาะสมและเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ           
  แนวทางการวิเคราะหการใชกำลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตาง ๆ หรือไม 
                2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 
                3. ปริมาณงานของเจาหนาท่ีเหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูวามีผูดำรงตำแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ และควรมอบใหใครดำเนินการ
แทน 
                5. สำรวจการใชลูกจางวาทำงานไดเต็มที่หรือไม มอบหมายงานเพิ่มไดหรือไม 
                6. การจัดหนวยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
                7. เจาหนาที่มีความรู ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 
                8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและงาน
อนาคต 
                9. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
                10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณงานและประสทิธิภาพงานอยางไร 

ขั้นตอนท่ี 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ตองการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 
        1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญตองทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปที่ผานมา แลวนำมา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใชคำนวณตองใกลเคียงความจริงและ
นาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
                   1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใชการทำงานแตละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี ้
                        1 ป จะม ี    52  สัปดาห 
                        1 สัปดาหจะทำ   5  วนั 
                        1 ป จะมีวันทำ   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจำป  13   วัน 
                        วันหยุดพักผอนประจำป (พักรอน) 10  วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย  7 วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1   30 วัน 
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                     * 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 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800 นาท ี
 
                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหนงขาราชการจะใชเวลาทำงานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
               สูตรในการคำนวณ 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด (1 ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทำงานมาตรฐานตอคนตอป 

2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานที่
ผานมาในแตละป รวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหลานั้นในแตละป เพ่ือใชเปนแนวสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหนง 
หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนำมาคำนวณหาอัตราสวนระวาง
ปริมาณงานกับจำนวนคนท่ีตองการสำหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดานการเงิน แตมีขอควร
ระวังสำหรับการคำนวณแบบนี ้คือ 
                 2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาที่ที่มีอยูเดิมทำงานเต็มที่หรือไม 
                 2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แตไมสัมพันธกับจำนวนเจาหนาที่ จึงไมสามารถคำนวณโดยวธิี
ธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคำนวณที่ซับซอนกวานี้ 

          จากแนวทางการวิเคราะหการกำหนดตำแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลสะพุง จึงไดกำหนด
ตำแหนงดังตอไปนี้ 

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจที่จะดำเนินการในแตละ 

สวนราชการในอนาคต ๓ ป  ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด เพื่อนำมาวิเคราะหวา

จะใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ

งานและเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะหตำแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบ

อัตรากำลัง ๓ ป  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ดังนี้ 
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
       1.  สำนักปลัด  อบต.สะพุง  มีอัตรากำลังปจจุบนั  จำนวน  17  ตำแหนง  17 อัตรา  ดังนี้  
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
คน 

เงินเดือนคน
ละ 
(ณ ปจจุบัน) 

รวม (บาท) 
 

ขั้นที่เพิ่มในแตละป 
2564 2565 2566 

1. ปลัด อบต. (ระดับกลาง) 1 61,380 736,560 19,560 19,560 19,920 
2. นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน) 1 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 
3. นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.) 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
4. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 1 31,340 376,080 13,440 13,320 13,320 

5. 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ชำนาญการ 

1 
26,460 317,520 11,760 12,240 12,960 

6. นิติกรชำนาญการ 1 31,880 382,560 13,320 13,440 13,320 
7. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1 32,450 389,400 13,440 13,320 13,440 
8. นักปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย (ปก./ชก.) 
1 

29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

9. จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 1 16,920 203,040 7,080 9,240 9,000 

พนักงานจาง       
10. ผช.นักทรัพยากรบุคคล 1 15,000 180,000 6,720 7,200  7,560  
11. ผช.จพง.การเกษตร 1 16,590 199,080 6,720 8,040 8,400 
12. ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 1 13,830 165,960 5,640 6,720 6,960 
13. ผช.จพง.ธุรการ 1 15,140 181,680 6,120 7,320 7,560 
14. ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
1 13,050 156,600 5,280 6,360 6,600 

15. นักการภารโรง 1 9,000 108,000 9,000 9,000 9,000 
16. พนักงานขับรถยนต 1 9,000 108,000 9,000 9,000 9,000 
17. คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 9,000 9,000 9,000 

 
 

2. ป 2564  มีความตองการกำหนดตำแหนงเพิ่มขึ้น (พนักงานจาง) เพิ่มขึ้น  - ตำแหนง -  อัตรา 
ที ่ ตำแหนง จำนวน

(คน) 
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

- - - - - - 
2. - - - - - 
3.      
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3. ป 2565  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  1  ตำแหนง  1  อัตรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 15,000 - 180,000 
2. - - - -  
      

 
4. ป 2566  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - -  
2. - - - -  
      

 
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
          1. กองคลัง  อบต.สะพุง  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน  7 ตำแหนง  7  อัตรา  ดังนี้  
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
คน 

เงินเดือนคนละ 
(ณ ปจจุบัน) 

รวม 
(บาท) 

 

ขั้นที่เพิ่มในแตละป 
2564 2565 2566 

1. 
ผูอำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1 
39,270 471,240 13,440 13,080 13,200 

2. นักวิชาการเงนิและบัญชชีำนาญการ 1 29,110 349,320 12,120 13,320 13,440 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
4. เจาพนักงานพัสดชุำนาญงาน 1 24,730 296,760 10,800 11,160 11,040 
5. ผช.จพง.การเงินและบัญชี 1 14,530 174,360 5,880 7,080 7,320 
6. ผช.จพง.จัดเก็บรายได 1 12,190 146,280 4,920 5,880 6,120 
7. ผช.เจาพนักงานพัสดุ 1 11,500 138,000 4,920 5,520 5,760 

 
2. ป 2564  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขั้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
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3. ป 2565  มีความตองการกำหนดตำแหนง  เพิ่มขึ้น  1  ตำแหนง  1  อัตรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. เจาพนักงานการเงนิและ
บัญชี  ปง./ชง. 

1 11,510 - 138,120 

2. - - - - - 
      

 
4. ป 2566  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
      

 
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
          1. กองชาง อบต.สะพุง  มีอัตรากำลังปจจุบัน  จำนวน  5  ตำแหนง  5  อัตรา  ดังนี้  
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
คน 

เงินเดือนคนละ 
(ณ ปจจุบัน) 

รวม(บาท) 
 

ขั้นที่เพิ่มในแตละป 
2564 2565 2566 

1. 
ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) ระดับตน  

1 40,360 
484,320 13,080 13,200 13,440 

2. นายชางโยธาชำนาญงาน 1 25,190 302,280 10,800 11,160 10,920 
3. นายชางโยธา (ปง./ชง.) 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
4. ผูชวยนายชางโยธา 1 12,900 154,800 5,280 6,240 6,480 
5 ผูชวยนายชางไฟฟา 1 11,500 138,000 4,920 5,520 5,760 

 
     2. ป 2564  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขั้น  -  ตำแหนง   - อัตรา 

 
ที ่ ตำแหนง จำนวน

(คน) 
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
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3. ป 2565  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  1  ตำแหนง  1  อัตรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 11,500 - 138,000 
2. - - - - - 

 
4. ป 2566  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

 
ที ่ ตำแหนง จำนวน

(คน) 
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 

 
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
          1.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.สะพุง  มีอตัรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน  3  ตำแหนง  
16  อัตรา  ดังนี้  
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
คน 

เงินเดือนคนละ 
(ณ ปจจุบัน) 

รวม (บาท) 
 

ขั้นที่เพิ่มในแตละป 
2564 2565 2566 

1. 
ผูอำนวยการกองการศกึษา ฯ 
(นักบริหารงานศึกษา) ระดับ ตน 

1 
35,380 424,560 13,440 13,440 13,320 

2. ครู คศ.2 5 166,620 1,999,440 - - - 
3. ครู คศ.1 1 20,810 249,720 - - - 
4. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 9 130,870 1,570,440 - - - 
        

 
2. ป 2564  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขั้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
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3. ป 2565  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  1  ตำแหนง  1  อัตรา 
ที ่ ตำแหนง จำนวน

(คน) 
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
 

1 15,060 - 180,720 

2. - - - - - 
      

 
4. ป 2566  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
      

 
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   
          1.  หนวยตรวจสอบภายใน  อบต.สะพุง  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน  1  ตำแหนง  1  อัตรา  
ดังนี้  
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
คน 

เงินเดือนคนละ 
(ณ ปจจุบนั) 

รวม(บาท) 
 

ขั้นที่เพิ่มในแตละป 
2564 2565 2566 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการ 

1 29,680 356,160 13,320 13,320 13,080 

        
        
        

 
2. ป 2564  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขั้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

 
ที ่ ตำแหนง จำนวน

(คน) 
เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
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3. ป 2565  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
      

 
4. ป 2566  มีความตองการกำหนดตำแหนง เพิ่มขึ้น  -  ตำแหนง  -  อตัรา 

ที ่ ตำแหนง จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
ขั้นต่ำ 
(1) 

เงินเดือน
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) / 2 x 12 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
      

 
5. ตั้งงบประมาณรายจายประจำป ดังนี้ 

 
ที ่ ป 2564 ป 2565 ป 2566 

1 37,054,100 38,350,000 40,267,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
        (มีคนครองตำแหนง) 

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) 

(มีคนครองตำแหนง) 
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
 

                                                                                         ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
              (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

       (มีผูครองตำแหนง) 
          
    หนวยตรวจสอบภายใน 
           (นักวชิาการตรวจสอบภายใน) 

                   (มีคนครองตำแหนง) 
                         
 
       
          สำนักปลัด อบต.                              กองคลัง 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
  (ตำแหนงวางเดิม)          (มีคนครองตำแหนง)              

 
 

 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเจาหนาที ่
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานนิติการ 
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. งานสงเสริมการเกษตร  

1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานบัญช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมอืง  

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
3. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 
4. งานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
  

ประเภทวิชาการ 6  คน 
ประเภททั่วไป 1  คน 
ลูกจางประจำ -   คน 

พนกังานจาง 
คุณวุฒิ  6  คน 
ทักษะ  -  คน 
ทั่วไป  3  คน 

  

ประเภทวิชาการ 2  คน 
ประเภททั่วไป 2  คน 
ลูกจางประจำ -   คน 

พนกังานจาง 
คุณวุฒิ  3  คน 
ทักษะ  -  คน 
ทั่วไป  -  คน 

  

ประเภทวิชาการ -  คน 
ประเภททั่วไป 3  คน 
ลูกจางประจำ -   คน 

พนกังานจาง 
คุณวุฒิ  2  คน 
ทักษะ  -  คน 
ทั่วไป  -  คน 

  

ประเภทวิชาการ 1  คน 
ประเภททั่วไป -  คน 

         คร ู                    6  คน 
ลูกจางประจำ -   คน 

พนกังานจาง 
คุณวุฒิ  -  คน 
ทักษะ  9  คน 
ทั่วไป  -  คน 
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    โครงสรางสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

                                                                              หัวหนาสำนักปลัด 
       (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

 

                                                                    
                                                                                                                                       

  
 
    (งาน) บริหารงานทั่วไป          (งาน) การเจาหนาที ่       (งาน) นโยบายและแผน                    (งาน) กฎหมายและคดี                       (งาน) สงเสริมการเกษตร   (งาน) สวัสดิการสังคมและ 

 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับ ตน) (1)      - งานขอมูลและประชาสัมพันธ           - งานกฎหมายและคด ี      - งานสงเสริมและสนับสนุนทาง   พัฒนาชุมชน              
   - งานบริหารงานทั่วไป         - งานบรรจุและแตงต้ัง   - งานวิชาการ         - งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ  ดานการเกษตร                        - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานการเลือกตั้ง          - งานวินยั    - งานงบประมาณ         - งานขอบัญญัตแิละระเบียบ    - งานสงเสริมการเกษตรและการ           -  งานสงเสริรมและพัฒนาอาชีพ 
   - งานธุรการ          - งานสิทธิและสวัสดกิาร                   - ฯลฯ                                    - ฯลฯ    การประกอบอาชพีทางการเกษตร          - ฯลฯ 
   - ฯลฯ           - ฯลฯ                        
   
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)   - นักทรพัยากรบคุคลชำนาญการ (1)  - นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ (1)   - นิติกรชำนาญการ (1)                           - ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร (1)          - นกัพัฒนาชุมชนชำนาญการ (1) 
- เจาพนกังานธุรการชำนาญงาน (1)    - ผูชวยนักทรพัยากรบุคคล (1        - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (1)               - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมขน (1) 
- ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1)                    
- นักการภารโรง (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1)            
 

 
- นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปฏบิติัการ/ชำนาญการ) (1)     

             - ผูชวยเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 

ระดับ อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจำ พนกังานจาง  
รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - - 6 - - - 1 - - 6 3 17 

 (งาน) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอาํนวยการ 

- งานป้องกนั 

- งานฟนฟ ู  
- ฯลฯ  
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   โครงสรางกองคลัง 
 
     ผูอำนวยการกองคลัง 

     (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน (1))       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -  นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ (1)       - นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ) (1)     - เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน (1) 
  -   เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (1)        - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)    - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)   
  -  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)           

 
ระดับ อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจำ พนักงานจาง  

รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 3 - 8 

 

(งาน) การเงิน 

   -งานการเงิน 
   -งานรับเงนิเบิกจายเงิน 
   -งานจัดทำฏีกาเบิกจายเงิน 
   -งานเก็บรักษาเงิน 
    -ฯลฯ                                                         
 

 

(งาน) บัญช ี
   -งานการบัญช ี
   -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงนิ 
   -งานงบการเงนิและงบทดลอง 
   -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
   - ฯลฯ 

(งาน) พฒันาและเจ็ดเก็บรายได 
   -งานภาษีอากร คาธรรมเนยีมและคาเชา 
   -งานพัฒนารายได 
   -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
   -งานทะเบียนคมุและเรงรัดรายได 
   -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
   - ฯลฯ 

(งาน) ทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ 
   -งานพัสด ุ
   -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครภุณัฑ 
   - งานทะเบียนทรัพยสิน 
   - ฯลฯ 
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                          โครงสรางกองชาง 
  

        ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - นายชางโยธาชำนาญงาน (1)       - ผูชวยนายชางไฟฟา (1)  

- นายชางโยธา(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) (1)     
 - ผูชวยนายชางโยธา (1) 
            - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
  

 
ระดับ อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจำ พนักงานจาง  

รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จำนวน 1 - -  -  - - - 1 1 - - 3 - 6 

(งาน) กอสราง 
  -งานกอสรางและบูรณะถนน 
  -งานกอสรางสะพาน  
    เข่ือนทดน้ำ 
   -งานขอมูลกอสราง 

(งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร 
   -งานประเมินราคา 
   -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
   -งานออกแบบและบริการขอมูล 
    

(งาน) ประสานสาธารณูปโภค 
   -งานประสานกิจการประปา 
   -งานไฟฟาสาธารณะ 
   -งานระบายน้ำ 
    

(งาน) ผงัเมือง 
   -งานสำรวจและแผนท่ี 
   -งานวางผังพัฒนาเมือง 
   -งานควบคุมผังเมือง 
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โครงสรางกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
           ผูอำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

                     (นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน )(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)          - คร ูอันดับ คศ.2 (5) 

- ครู อันดับ คศ.1 (1) 
- ผูดูแลเดก็ (9) 

 
                         

ระดับ อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู พนักงานจาง  
รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส คศ.1 คศ.2 ผูมีทักษะ ทั่วไป 

จำนวน 1 - -  1  - - - - - - 1 5 9 - 17 

 
 
 

 

(งาน) บริหารการศึกษา 
   -งานศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการแนะแนว
การศึกษา 
   -งานการจัดบริการการสงเสรมิการศึกษา 
   -งานจัดประชุม อบรมและสมัมนาเก่ียวกับ

(งาน) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   -งานกีฬาและนันทนาการ 

(งาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 
   -งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
   -งานวิชาการและสงเสริมการ
พัฒนาการเด็ก 
   -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(งาน) ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
  - งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (1) 
 
 
ระดับ อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจำ พนักงานจาง รวม 

ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  

จำนวน - - - - 1 - -  - - - - - 1 
          

 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)  (1) 

งานตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบการเงิน ((Financial Audit) 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 

(Compliance Audit) 
- งานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) 
- งานตรวจสอบอื่นๆ 
- งานบริการใหคำปรกึษา (Consulting Services) 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขที่ตำแหนงในสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม  เงินเดือน 

หมายเหตุ 
ตำแหนงเลขที ่ ตำแหนง 

ระดับ เลขท่ีตำแหนง ตำแหนง ระดับ 
 

เงินเดือน 
 

เงินประจำ
ตำแหนง 

 
เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่มอื่นฯ 
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง           

1.  น.ส.ริญญาภสัร วุฒิเจริญลกัษณ รัฐศาสตรมหาบัณฑติ 55–3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นกับริหารงานทองถิน่) 

กลาง 55–3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นกับริหารงานทองถิน่) 

กลาง 47.380 7,000 7,000 736,560 

 สำนักงานปลัด            

2. อัตราวาง -  55–3-01-2101-001 หัวหนาสำนกัปลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

ตน  55–3-01-2101-001 หัวหนาสำนกัปลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

ตน 32,800 3,500 - 435,600 

3. อัตราวาง -  55–3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ปก./ชก.  55–3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 29,610 - - 355,320 

4. นางสาวศุภสุตา  จันตั้ง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  55–3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก.  55–3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก.  31,340 - - 376,080 
5. นางรดาภา  ธรรมนิยม ศิลปศาสตรบัณฑิต  55–3-01-3103-001 นักวเิคราะหนโยบายและแผน ชก.  55–3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 26,460 - - 317,520 
6. นายวัชรพล  ปวงสุข นิติศาสตรบัณฑิต  55–3-01-3105-001 นิติกร ชก.  55–3-01-3105-001 นิติกร ชก. 31,880 - - 382,560 
7. นายวิทยา   ไพลพทิักษสกุล รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  55–3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก.  55–3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 32,450 - - 389,400 
8. อัตราวาง -  55-3-01-3810-001 นักปองกนับรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.  55-3-01-3810-001 นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 29,610  -  - 355,320 
9. นางวิภาวด ี จนัเปรยีง บริหารธุรกิจบัณฑติ  55–3-01-4101-001 เจาพนกังานธุรการ ชง.  55–3-01-4101-001 เจาพนกังานธุรการ ชง. 16,920 - - 203,040 
 พนักงานจาง             

10 นางสาวสริมิา  ชาติมนตร ี รัฐศาสตรบัณฑิต  - ผช.นักทรัพยากรบุคคล - - ผช.นักทรัพยากรบุคคล  - 15,000 - - 180,000 
11 อัตราวาง -  - ผช.นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
- - ผช.นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
 15,000 - - 180,000 

12 นายวิซิต  คำลอม วิทยาศาสตรบัณฑิต - ผช.จพง.การเกษตร - - ผช.จพง.การเกษตร - 16,590 - - 199,080 
13 นางศภุักษร  คำตานุวงศ บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผช.จพง.ธุรการ - - ผช.จพง.ธรุการ - 15,140 - - 181,680 
14
. 

นางเตอืนใจ  พรมภักดิ ์ ศิลปศาตรบัณฑิต - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  13,830 - - 165,960 

15 นายจักรกฤษณ  สัมฤทธิ ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

- ผช.จพง.ปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

- - ผช.จพง.ปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

- 13,050 - - 156,600 

16
. 

นางสาวสุวรรณี  พละขันธ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

- นักการภารโรง 
- - 

นักการภารโรง 
- 

9,000 - - 108,000 

17 นางวันนา  จันทรกอน ม.6 
 

- คนงานทั่วไป 
- - 

คนงานทั่วไป 
- 

9,000 - - 108,000 

18 นายสุพจน  เผื่อแผ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

- พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต 
 

9,000 - - 108,000 
 



  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม 
 

เงินเดือน 
 
 
 

หมายเหตุ 
 

เลขที่ตำแหนง 
 

ตำแหนง 
ระดับ เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ 

 
เงินเดือน 

 
เงินประจำ
ตำแหนง 

 
เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่มอื่น ๆ 
 

 กองคลัง            
19
. 

นางขวญัฤทัย  มณฑาทพิย  บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต  55–3-04-2102-001 ผูอำนวยการกองการคลัง 
 (นกับริหารงานการคลงั) 

ตน  55–3-04-2102-001 ผูอำนวยการกองการคลัง 
 (นกับริหารงานการคลงั) 
 

ตน 35,770 3,500 - 471,240 

20.  นางณัฏฐธิดา  ไพลพิทักษสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต 55–3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี ชก. 55–3-04-3201-001 นักวิชาการเงนิและบัญช ี ชก. 29,110 - - 349,320 
21. อัตราวาง -  55–3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.  55–3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 29,610  -  - 355,320 
22. นางสาวศิรริัตน  วงคด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการ 
 55–3-04-4203-001 เจาพนกังานพัสด ุ ชง.  55–3-04-4201-001 เจาพนกังานพัสด ุ ชง. 24,730 - - 296,760 

23 อัตราวาง - 55-3-04-4201-001 เจาพนกังานการเงนิและบญัช ี ปง./ชง.  55-3-04-4201-001 เจาพนกังานการเงนิและบญัช ี ปง./ชง. 24,825 - - 297,900 
 พนักงานจาง            

24 นางฐิตรีิย  ธรรมสตัย บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผช.จพง.การเงินและบัญช ี - - ผช.จพง.การเงินและบัญช ี - 14,530 - - 174,360 

25 นางสาวอรพรรณ  ทองด ี บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผช.จพง.จัดเก็บรายได - - ผช.จพง.จัดเก็บรายได - 12,190 - - 146,280 

26 นางสาวจารุเนตร  คำทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
- 

ผ.จพง.พัสด ุ
- - 

ผช.จพง.พัสด ุ
 

- 
11,500 - - 138,000 

กองชาง           

27 นายวิเชต  กนัแมน วิทยาศาสตรบัณฑิต 55–3-05-2103-001 ผูอำนวยการกองชาง 
 (นักบริหารงานชาง) 

ตน 55–3-05-2103-001 ผูอำนวยการกองชาง 
 (นักบริหารงานชาง) 

ตน 36,860 3,500 - 484,320 

28 นายวชิระ  ศรีโสดา เทคโนโลยีบันฑิต 
สขาเทคโนโลยแีขนง
เทคโนโลยีกอสราง 
 

 55–3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง.  55–3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 25,190 - - 302,280 

29 อัตราวาง - 55–3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 55–3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 24,825 - - 297,900 

 พนักงานจาง            
30 นายมงคล  กงใจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาชางกอสราง 

- ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 12,900 - - 154,800 

31 นายชาญวิทย  สอพอง -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาไฟฟากำลัง 

- ผูชวยนายชางไฟฟา - - ผูชวยนายชางไฟฟา - 11,500 - - 138,000 

32 อัตราวาง - - ผูชวยเจาพนกังานธุรการ - - ผูชวยเจาพนกังานธุรการ - 11,500 - - 138,000 



  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม เงินเดือน  
 

หมายเหตุ 
 

เลขที่ตำแหนง 
 

ตำแหนง 
ระดับ เลขที่ตำแหนง ตำแหนง ระดับ 

 
เงินเดือน 

 
เงินประจำ
ตำแหนง 

 
เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่มอื่น ๆ 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

33 นางพัททธนันท  วิลเฟรด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศกึษา) 

55-3-08-2107-001 
 

ผูอำนวยการกองการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน 55-3-08-2107-001 ผูอำนวยการกองการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน 31,880 3,500 - 424,560 

34 อัตราวาง - 55-3-08-3803-001 นักวชิาการศกึษา ปก./ชก. 55-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 29,610  -  - 355,320 

35 นางธันยพร  มะโนชาต ิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 55-3-08-6600-783 ครู คศ.2 55-3-08-6600-783 ครู คศ.2 32,270 3,500 - 429,240 

36 นางศภุาวรรณ  แสนสวัสดิ ์ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 55-3-08-6600-784 ครู คศ.2 55-3-08-6600-784 ครู คศ.2 30,150 3,500 - 403,800 

37 นางสมถวิล  คำมา ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต 55-3-08-6600-785 คร ู คศ.2 55-3-08-6600-785 ครู คศ.2 31,140 3,500 - 415,680 

38 นางจันทรอรุณ  บุญยืน ครุศาสตรบัณฑิต 55-3-08-6600-786 ครู คศ.2 55-3-08-6600-786 ครู คศ.2 26,610 3,500 - 361,320 

39 นางนารีณ  พมิพกันหา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 55-3-08-6600-787 คร ู คศ.2 55-3-08-6600-787 ครู  คศ.2 28,950 3,500 - 389,400 

40 นางมาลาศรี  มุลกะกุล ครุศาสตรบัณฑิต 55-3-08-6600-788 ครู คศ.1 55-3-08-6600-788 ครู คศ.1 20,810 - - 249,720 

 พนักงานจาง            

41 นางสหัทยา  สรสิทธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็  - 14,840 - - 178,080 

42 นางสกุล  เที่ยงธรรม ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,840 - - 178,080 

43 นางกนกพร  อนนัตเทพา ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,840 - - 178,080 

44 นางสาวประพิมพพร  ปาระมัต ิ ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,840 - - 178,080 

45 นางสดุท ี สายทะวงษ ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,840 - - 178,080 

46 นางสภุาพร  สีกะชา ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,840 - - 178,080 

47 นางสาวสรัญญา  โชต ิ ม.6 - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,250 - - 171,000 

48 นางสาวรตนกร  หอมจันทร ครุศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 14,530 - - 174,360 

49 นางณัฐริกา  สารทอง ครุศาสตรบัณฑติ - ผูดูแลเดก็ - - ผูดูแลเดก็ - 13,050 - - 156,600 

 หนวยตรวจสอบภายใน            

50 นายสริุยันต  รักษาชีพ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 55-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 55-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 29,680 - - 356,160 
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12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 

การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจาง 
นอกจากจะพัฒนาดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดาน
การบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบดวย เชน การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตำบลสะพุง จึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก โดยให
สอดคลอง ตามหลักการดังนี ้

1. เปนองคกรท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทำงานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการ
ทำงานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและ
โอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการ
จัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตาม
สายการบังคับบัญชาในแนวตั้ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและ
สอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอวา 
ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอให
ประชาชนเขามาติดตอของรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งใชประโยชน
จากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน 
พรอมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการ เพื่อใหบริการตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นใน
จุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตน
และผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะมาติดตอดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เวปไซต โซเชียลมีเดีย 
หรือแอปพลิเคชั้นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทำงาน อยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความ
เสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชการตอบโตกับโลกการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม 
รวมทั้งทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
    ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 

เครื่องมือสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  

   ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม 
การศกึษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนกังานสวนตำบลและพนักงานจาง 

 องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตำบลขององคการ
บริหารสวนตำบลสะพุง  ดังนี้   
 1. การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม   
 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ทั้งนี ้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวนิัย  

 

      
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แผนอัตรากำลัง 3 ป 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

อำเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 



  

 

คำนำ 
 
  องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) มีวัตถุประสงคเพื่อนำมาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรา
กำลังคน การพัฒนาอัตรากำลังคนในองคกรใหสามารถดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหนาที่ตามกฎหมาย สามารถ
คาดการไดวาอนาคตในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา จะมีการใชอัตรากำลังคนเทาใด จำนวนเทาไหร จึงจะเหมาะสม
กับปริมาณงานและภารกิจขององคกร รวมท้ังสามารถนำมาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิสูงสุด ตลอดจนเปนการกำหนดแนวทางเพ่ือใชในการ
พัฒนาขาราชการ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง โดยมีการกำหนดโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซ้ำซอน มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง การแบงโครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอำนาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และเพ่ือใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลให
เหมาะสม  

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสะพุง  จึงไดมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ในการวางแผนอัตรากำลังประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตำบล เพ่ือใหการบริหารงาน การบริหารงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตำบลสะพุง ใหเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ที่มีอยูใหเกิดความคุมคา 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจที่ไมจำเปนในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 
 
                                                                     องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
                งานการเจาหนาที่ 
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