
 

     แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (รอบเมษายน 2564) 

 

๑.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีความประสงค์จะปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือให๎เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 28  และ 29 ) พ.ศ.2563 โดยให๎ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ส านัก/กองคลัง 
ส านัก/กองชําง และหนํวยตรวจสอบภายใน เป็นสํวนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลล าดับแรก ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ยังไมํมีหนํวยตรวจสอบภายใน            
จึงมีความจ าเป็น ก าหนดเพ่ิม หนํวยตรวจสอบภายใน ก าหนดเพิ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในขึ้น 
                      การบริหารจัดการอัตราก าลังคนของหนํวยงานภาครัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต๎องด าเนินการ
ตํอเนื่อง เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  
คําจ๎าง คําตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
สอดคล๎องกัน ประกอบกับองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงต๎องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให๎สอดคล๎องกับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให๎การบริหาร
จัดการอัตราก าลังคนของหนํวยงาน ให๎มีความสมบูรณ์และตํอเนื่อง โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลังอยูํภายใต๎เงื่อนไข ดังนี้ 
   1.1 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดให๎ “แผนอัตราก าลัง 3 ปี” เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ตรวจสอบการใช๎ต าแหนํงขององค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล และเมืองพัทยา 
ให๎เป็นไปอยํางคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล ไมํให๎เกิน
กวําร๎อยละ 40 ของงบประมาณรายจํายประจ าปีตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งในแผนอัตราก าลังก าหนดให๎แสดงข๎อมูลอัตราก าลังทั้งข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่นและพนักงานจ๎างอยูํในฉบับเดียวกัน 

  ๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ก.อบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 
ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมีต าแหนํงใดระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคําใช๎จําย
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบต.) ที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคล โดยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบต.) 
จัดท าแผนอัตราก าลังของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นเพ่ือใช๎ในการก าหนดต าแหนํงโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ก.กลาง) ก าหนด 
  ๑.3 คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ก.อบต.) ได๎มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(อบต.)จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎
ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยเสนอให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น               
(ก.จังหวัด) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบต.) แตํงตั้งคณะกรรมการ 



 

จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบต.) วิเคราะห์
ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง จึงได๎จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
        2.1 วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  ๒.๑.1 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมํซ้ าซ๎อน 
  ๒.1.2 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีการก าหนดต าแหนํง การจัดอัตราก าลัง
โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแตํละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒.1.๓ เพ่ือให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ข๎าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง ถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ 

๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
สํวนต าบลนาสะแบง  ให๎เหมาะสม 
  ๒.1.๕ เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการ        
บรรจุแตํงตั้งข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และ
พนักงานจ๎าง เพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเกิดประโยชน์ตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตํอภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนํวยงานที่ไมํจ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องของประชาชนได๎เป็น
อยํางดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

        2.1 ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 2.2.๑ ผู๎บริหารและพนักงานสํวนต าบล ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหนํงและหน๎าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต๎องการ 
2.2.2 องค์การบริหารสํวนต าบลพระเพลิง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร๎างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกํงไว๎ในหนํวยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให๎สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกลําวไว๎ลํวงหน๎าได๎ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให๎ทราบข๎อมูลพ้ืนฐานทั้งด๎าน จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลํวงหน๎าเกี่ยวกับการใช๎
ทรัพยากรบุคคลให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมตําง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหวํางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ น าไปสูํเปูาหมายในภาพรวมได๎ 
 



 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประกอบด๎วย นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
หัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน๎าสํวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุการ และข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นที่ ได๎รับมอบหมายไมํเกิน 2 คน               
เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ มีหน๎าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตํางๆ 
ดังตํอไปนี้ 
     3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล         
นาสะแบง ตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2537 แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่  15 เมษายน 2562 และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู๎บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลนาสะแบง เพ่ือให๎การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ จึง
จ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลังตามหนํวยงานตํางๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินงาน โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาวําลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้น ครบถ๎วนตรงตามภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบหรือไมํ อยํางไร หากลักษณะงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจอ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ 
จึงต๎องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากปัจจุบันบางสํวน
ไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การจัดสรรอัตราก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
  ทั้งนี้  เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให๎สามารถรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดบึงกาฬได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
คําใช๎จํายบุคลากรเข๎ามารํวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ 
โดยสํวนนี้จะค านึงถึง 
    3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให๎พิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนด
ระดับชั้นงานในแตํละประเภท เพ่ือให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัด 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น (ข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง) โดยหลักการแล๎ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิด จะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพ และต๎นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้ นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นในแตํละสํวนราชการ จะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํง
ที่ก าหนดในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไมํ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพ่ือให๎การท างาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจํายตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎การปฏิบัติงาน เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริง โดยสมมุติฐาน
ที่วํา งานใดต๎องมีกระบวนการและเวลาที่ใช๎มากกวําโดยการเปรียบเทียบ ยํอมต๎องใช๎อัตราก าลังคนมากกวํา 



 

อยํางไรก็ดีในกรณีของสํวนราชการสํวนท๎องถิ่นนั้น จึงท าได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ (Relative inforgmation) 
มากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการค านวณอัตราก าลังตํอหนํวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกํอนจะ
ค านวณเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน แตํละสํวนราชการจะต๎องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวํามีความ 
สอดคล๎องกับภารกิจของหนํวยงานหรือไมํ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบัน มีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนํวยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต๎องมาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง ที่ต๎อง
ใช๎ส าหับการสร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่วํา หากผลงานที่ผํานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคต มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ อาจต๎องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ เพื่อให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
    3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือน าประเด็นตํางๆ อยํางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยํ าง
น๎อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร๎างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กร
และการแบํงงานในพ้ืนที่นั้น จะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอยํางมาก เชํน หากก าหนดโครงสร๎าง
ที่มากเกินไปจะท าให๎เกิดต าแหนํงงานขึ้นตามมาอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุาย งานธุรการ และบริหารทั่วไป
ในสํวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการ
นั้น มีความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สํวนราชการในปัจจุบัน           
มีข๎าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง  ที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข๎าราชการ ทั้งนี ้ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎ การปรับต าแหนํงที่เหมาะสม 
ขึ้นทดแทนต าแหนํงที่จะเกษียณอายุไป เป็นต๎น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เป็นการสอบถามเจ๎าหน๎าที่ภายในสํวน
ราชการ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้นๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองตําง 
อาจท าให๎การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข๎อมูลของอัตราก าลังในหนํวยงานที่มีลักษณะงานใกล๎เคียงกัน เชํน การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ๎าหน๎าทีใน อบต. ก. และงานการเจ๎าหน๎าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบ
คล๎ายกัน โดยสมมติฐานที่วําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลังของแตํละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกัน นําจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกันได๎ 
   3.8 ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีแผนการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นทุกคน โดยต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
   การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลัง ไมํมุํงเน๎นในการเพ่ิม การเกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แตํมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนด
กรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาก าหนดต าแหนํง            
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวําการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหนํง ตัวอยํางเชํน การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จําย
แล๎วพบวําการก าหนดกรอบต าแหนํงประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน๎อยกวําการก าหนดต าแหนํง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช๎ต๎นทุนไมํแตกตํางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ท างาน ก็พบวําเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกวําในสายปฏิบัติงาน และสํวนราชการ
อ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงในลักษณะนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ ถ๎าเกิดกรณีเชํนนี้ก็นําจะมีเหตุผลเพียงพอที่      



 

จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ โดยไมํได๎เพ่ิมจ านวนต าแหนํงของ
สํวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา กรอบแนวคิดการคิดวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power  
Planning Framework) นี้ จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิงวิเคราะห์อยํางเพียงพอ ในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ตามภารกิจงานของแตํละสํวน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีการดังกลําว จะท าให๎สํวนราชการ สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้           
ใช๎ประโยชน์ในเรื่องตํางๆ เชํน 
   - การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลาย จะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวํา โดยเปรียบเทียบ หาก
จะต๎องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 
   - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช๎วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึงในระยะยาว สํวนราชการสามารถน า
ผลการจัดกระบวนและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสูํการใช๎อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข๎อมูลผลงาน จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตตํอสํวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 
 

  กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

   การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นสํวนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการตํางประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรตํางๆ ได๎ให๎ความหมาย ดังนี้ 
    International Personnel Management Association (IPMA)             
ให๎ความหมายของการวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด๎านก าลังคนให๎สอดคล๎องกับทิศทางธุรกิจของ
องค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยูํในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต๎องการก าลังคนใน
อนาคตวํามีสํวนตํางของความต๎องการอยํางไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให๎องค์กรบรรลุภารกิจ 
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว๎” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความ
ต๎องการก าลังในอนาคตที่จะท าให๎องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎  (Mission-
based manpower planning) 
    ศุภชัย ยาวะประภาษ ให๎ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวํา “เป็น
กระบวนการในการก าหนดความต๎องการบุคลากรลํวงหน๎าในแตํละชํวงเวลาวํา องค์กรต๎องการบุคลากร
ประเภทใด จ านวนเทําไร และรวมถึงวิธีการในการได๎มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎านี้ด๎วย การได๎มาซึ่ง
บุคลากรนี้ รวมตั้งแตํการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรภายในให๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ต๎องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว๎ซึ่งบุคลากร 
ตลอดจนการใช๎ประโยชน์จากบุคลากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํองค์การ” 
    ส านักงาน ก.พ. ได๎ให๎ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการ
วางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในสํวนราชการ วําหมายถึง “การด าเนินการอยํางเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด๎านก าลังคน เพ่ือน าไปสูํการก าหนดกลวิธีที่จะให๎ได๎ก าลังคนในจ านวน
และสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต๎องการ โดยมีแผนการใช๎และพัฒนาก าลังคนเหลํานั้นอยํางมี
ประสิทธิภาพและตํอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว๎กับองค์กรอยํางตํอเนื่อง”  
     กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได๎ให๎ความหมายของการวางแผนก าลังคน 
ในคูํมือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี วํา การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว๎ลํวงหน๎า
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยการด าเนินการอยํางเป็นระบบใน



 

การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสูํการก าหนดวิธีการที่จะให๎ได๎
ก าลังคนที่มีความรู๎ ความสามารถอยํางเพียงพอ หรือกลําวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงาน 
ในเวลาต๎องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต๎องการเข๎ามาท างานในองค์กรในชํวงเวลาที่ เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ และ
รู๎จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลํานั้นให๎อยูํกับองค์กรตํอไป 

  แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เ พ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลั งให๎สอดคล๎องกับภาระงานจ าเป็นต๎องสร๎าง

กระบวนการรวบรวมข๎อมูลที่สะท๎อนภาระงานจริงของหนํวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบํงออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข๎อมูลในอดีต มิติข๎อมูลในปัจจุบัน และมิติข๎อมูลในอนาคตดังตาราง 

 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต๎นสะท๎อนให๎เห็นวําการวิเคราะห์ความต๎องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ไมํอาจขึ้นอยูํกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยํางตายตัวได๎        
ต๎องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล๎องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน 
เชํนเดียวกันกับ American Academy of Political and Social Science ที่ได๎ให๎ความเห็นวํา “การจัดสรร
อัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการตํางๆ มากกวําหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด๎านบนนั้นสามารถน ามาสร๎าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได๎ดังนี ้         
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
 

เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตราก าลังของหนํวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด๎าน สะท๎อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ที่มีอยูํดังเชํน 2 ด๎านนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให๎การด าเนินการขององค์การบริหารสํวน
ต าบลนาสะแบง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ จ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลัง ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ   โดยจะเป็นการพิจารณาวํางานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงตามภารกิจหรือไมํ
อยํางไร     หากงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต๎องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การ
จัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด๎านนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เชํน ผู๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด๎านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให๎ด ารงต าแหนํง ในสํวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เพื่อแก๎ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให๎กับประชาชนในพื้นท่ีได๎อยํางทั่วถึง เป็นต๎น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นคําใช๎จํายเจ๎าหน๎าที่เข๎ามารํวม     
ในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูํอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสํวนนี้จะค านึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง โดยในหลักการแล๎วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพและต๎นทุนในการท างานขององค์การบริหารสํวนต าบลนา
สะแบง ดังนั้น    ในการก าหนดอัตราก าลังจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไมํ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํง เพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

   การวางแผนอัตราก าลังในด๎านนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎ก าหนดอัตราก าลัง
ในแตํละสํวนราชการประกอบด๎วย หัวหน๎าสํวนราชการ 1 อัตรา ต าแหนํงระดับผู๎อ านวยการกองมีหน๎าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในสํวนราชการนั้นๆ ทุกต าแหนํง ต าแหนํงรองลงมาจะเป็นต าแหนํงแตํละงาน ซึ่งก าหนด 
 



 

เป็นสายงานวิชาการ ผู๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหนํงสายงานทั่วไป ผู๎มีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ และพนักงานจ๎างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู๎รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู๎มีความรู๎ประสบการณ์ ที่แตํละต าแหนํงควรมีเป็นส าคัญ 

ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที ่1 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีดังนี้ 
   ๑. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   ๒. จัดเก็บข๎อมูลทุกด๎านที่เก่ียวข๎องกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   4. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง 
   5. ทบทวนข๎อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
ระเบียบ กฎหมาย การแบํงสํวนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแตํละหนํวยงาน ภารกิจงาน วิเคราะห์
อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) ฯลฯ เป็นต๎น 
   6. จัดท ารํางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  
  7. องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงขอความเห็นชอบรํางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี             
ตํอคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  
   8. องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ประกาศใช๎แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ 
2564 – 2566 
   9. องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงรายงานแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช๎แล๎ว                
ให๎ ก.จังหวัด และสํวนราชการที่เก่ียวข๎องทราบ 
 

๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 

ที่ตั้ง  ต าบลนาสะแบง  เดิมนั้นเป็นหมูํบ๎านของต าบลชุมภูพร  อ าเภอศรีวิไล  ด๎วยการปกครองใน
ขณะนั้นอยูํไกลจากตัวอ าเภอ  จึงได๎แบํงแยกการปกครองเป็นต าบลนาสะแบง  และเมื่อปี  พ.ศ. 2539  จึงได๎
ยกฐานะข้ึนเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  ปัจจุบันเป็นต าบลที่ตั้งอยูํในเขตการปกครองของอ าเภอ
ศรีวิไล  มีจ านวนหมูํบ๎านทั้งสิ้น  9  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  หมูํ 1  บ๎านนาสะแบง  หมูํ 2  บ๎านนาสะแบงทุํง  หมูํ 3 
บ๎านนาสะแบงสามัคคี  หมูํ 4  บ๎านหนองจิก  หมูํ 5  บ๎านหนองบัวงาม  หมูํ 6  บ๎านหนองบัวเงิน  หมูํ 7 
บ๎านโนนสวําง  หมูํ 8  บ๎านสันทรายงาม  หมูํที่ 9  บ๎านใหมํชมภู   

องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  ตั้งอยูํ เลขที่ ๑51 หมูํที่ 3 บ๎านนาสะแบงสามัคคี 
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  หํางจากที่วําการอ าเภอศรีวิไลประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 46,962.5 ไรํ  หรือ  75.14 ตารางกิโลเมตร เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลาง โดยมีจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (positioning) คือ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ระบบ
คมนาคมขนสํงและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นนําอยูํประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม ด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และมีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีอยําง
มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  เขตต าบลศรีวิไล และเขตต าบลนาสิงห์ 
ทิศใต๎  ติดตํอกับ  เขตต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล  และเขตต าบลปุงไฮ อ าเภอเซกา 
 
 



 

ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ  เขตต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  เขตกับต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล  และเขตต าบลปุาแฝก  อ าเภอพรเจริญ 

 เนื้อที่  พ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  46,962.5  ไรํ          
(75.14  ตร.กม.)  

ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  เป็นพ้ืนที่ราบลุํมมีหนองน้ าตามธรรมชาติ 
เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม ลักษณะหมูํบ๎านตั้งอยูํเป็นกลุํมๆ 

ภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู   คือ 
  - ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือน กุมภาพันธ์   ถึง  เดือนเมษายน 
  - ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตํเดือน พฤษภาคม   ถึง  เดือนตุลาคม 
  - ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน  ถึง  เดือนมกราคม 

 

 เพ่ือให๎การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี มีความครบถ๎วน  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงจึงได๎วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพ้ืนที่  ความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต๎องการของประชาชนโดยสภาพทั่วไปของเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและความต๎องการของประชาชนโดยแบํงออกเป็นด๎านตํางๆดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1   เส๎นทางคมนาคม ปัญหาถนน สะพาน ทางเท๎า 
          1.2   น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 

         1.3   ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ 
  1.4   ปัญหาระบบผังเมือง การจราจร 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
         2.1  การประกอบอาชีพในหมูํบ๎าน 
   -ขาดแคลนเงินทนุและแหลํงเงินทุนเพ่ือใช๎ลงทุนประกอบอาชีพ 

- ไมํมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร    
- รายได๎ของประชาชนไมํเหมะสมกับคําครองชีพและคําใช๎จําย 
- ประชาชนวํางงานในหลังฤดูเก็บเก่ียวและไมํมีอาชีพเสริม 

                       - ปัญหาการขาดความรู๎โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                - ปัญหาการขาดการรวมกลุํมอาชีพ 
         2.2  ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

๓.  ด้านสังคม – การศึกษา 
           3.1  ปัญหาแหลํงข๎อมูลขําวสารด๎านสาธารณสุข และอนามัย 
          3.2  ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด 
              3.3  ปัญหาการให๎บริการสุขภาพของผู๎สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไมํทั่วถึง 
              3.4  ปัญหาการแพรํระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ๎า 
          3.5 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล๎ง 
   3.6 ระบบประปาหมูํบ๎าน และประปาสํวนภูมิภาคไมํเพียงพอ 
  3.7 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.8 จ านวนประชากรแฝงในพ้ืนที่ 
 
 



 

3.9 ปัญหาด๎านการศึกษา เชํน อาจไมํครองคลุมในทุกพ้ืนที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน หรือบุคลากร เป็นต๎น 

  3.10 กลุํมอาชีพตําง ๆ เชํน อาจขาดแคลนความรู๎ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
4.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

              4.1  ประชาชนขาดความสนใจในการเลือกตั้ง 
              4.2  ประชาชนขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องของการเลือกตั้ง 

  4.3 ประชาชนไมํให๎ความสนใจในการมีสํวนรํวมในการบริหารและการปกครองในท๎องถิ่น 
4.4 ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ อบต.      
4.5 ปัญหาการให๎บริการและอ านวยความสะดวกในการติดตํอราชการไมํเพียงพอ 
4.6 ขาดการสํงเสริมและให๎ความรู๎จากทางราชการ 
4.7 เครื่องมือ เครื่องใช๎ในส านักงานท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ไมํเพียงพอ 
4.8 บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             5.1  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให๎การระบายน้ าไมํสะดวก 

5.2  ขาดแคลนระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
5.3  ดินเสื่อมโทรม 
๕.๔ ประชาชนบุกรุก แนวเขตหนองน้ าสาธารณะ 
๕.๕ ประชาชนขาดจิตส านึกในการบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ขุดลอกคลอง,สร๎างสะพาน คสล.,วางทํอระบายน้ า 
1.2  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
1.3  ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
1.4  ขุดลอกแหลํงน้ าและสร๎างแหํลงกักเก็บน้ าเพิ่ม 
1.5 ขยายเขตไฟฟูาให๎ครอบคลุมพ้ืนที่                                    
1.6 ขยายเขตให๎บริการไฟฟูา        
1.7 ขยายเขตและจ านวนคูํสายโทรศัพท์ 

2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
       2.1 จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
       2.2 ฝึกอบรมความรู๎  ด๎านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
       2.3 สนับสนุนเงินทุนพร๎อมอุปกรณ์ 
       2.4 ให๎ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2.5 จัดหาแหลํงเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ            
    2.6 จัดหาตลาดและแหลํงจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร 
   2.7 จัดมาตรการเพ่ือเพ่ิมรายได๎และลดการจํายของประชาชน 

2.8 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎ประชาชนให๎มีรายได๎และมีอาชีพเสริม 
3.  ความต้องการด้านสังคม 

        3.1 ฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางโภชนาการอนามัยแมํ และเด็ก 
        3.2 ให๎ความรู๎ด๎านสุขศึกษา 
 
 



 

        3.2 ให๎มีการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษ 
                            สุนัขบ๎า 
        3.4 ต๎องการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ 
          3.5 ให๎มีการขุดลอกคลองสํงน้ า และก าจัดวัชพืช 
   3.6 ให๎มีการขยายเขตประปาหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
  3.7 สนับสนุนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

3.8 สํงเสริมให๎มีการเข๎ารํวมกิจกรรมระหวํางประชาชนเพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์อัน  
      ดีในหมูํประชาชน 
3.9 จัดงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของท๎องถิ่น 

 ๔.  ด้านการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  ๔.1  ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู๎การเมืองการปกครองท าให๎กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยังอื่นแอ 
  ๔.2 ประชาชนยังขาดความเข๎าใจในด๎านการมีสํวนรํวม  ด๎านการเมืองการปกครอง  และ
การบริหาร  หรือพัฒนาท๎องถิ่นท าให๎การด าเนินการเป็นเพียงการแก๎ไขปัญหาของบุคคลบางกลุํม 
  ๔.3  ประชาชนไมํเข๎าใจระบบบริหารงาน  ของ  อบต.ท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดในการติดตํอ  
ประสานงานอยูํบํอยครั้ง 
  4.๔  ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก  ท าให๎การให๎บริการประชาชน
ยังขาดความคลํองตัว  และมีขั้นตอนมาก 
  ๔.5 สถานที่รองรับการบริการประชาชนรวมถึงใช๎ส าหรับปฏิบัติงานไมํเป็นสัดสํวน  ไมํ
เพียงพอและยังไมํมีความปลอดภัย  ด๎านข๎อมูลและทรัพย์สินของ  อบต. 

 ๕.  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
  ๕.1  สถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ยังไมํได๎รับการพัฒนา  หรือปรับปรุงให๎เป็นที่รู๎จัก 
  ๕.2  ประชาชนในพื้นท่ีขาดการตื่นตัวในการเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 ๖.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  ๖.1  การศึกษาในระดับกํอนวัยเรียนยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของชุมชน 
  ๖.2  การศึกษาในระดับกํอนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย  และ
เหมาะสมกับการ  และเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้ 
  ๖.3  ประชาชนยังขาดแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือการศึกษานอกระบบ  
ท าให๎ยังมีความรู๎ที่ล๎าหลังไมํทันเหตุการณ์บ๎านเมือง 
  ๖.4  การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนท าให๎ไมํมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  สํงผลให๎เกิดปัญหา
สังคมหลายเรื่องตามมา 
  ๖.5  วัฒนธรรมท๎องถิ่นอันดีงาม  ภูมิปัญญาชาวบ๎าน  เริ่มสูญหายเนื่องจากไมํได๎รับความ
สนใจ  จากเยาวชนรุํนหลัง 
 
 
 
 
 



 

 ๗.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม 
  ๗.1  พื้นที่ปุาเสื่อมโทรมยังไมํได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข  หรือฟ้ืนฟู 
  ๗.2  พื้นที่ปุาสีเขียวลดน๎อยลง  เนื่องจากการบุกรุกถางปุา 
  ๗.3  ขยะและสิ่งปฏิกูล  ถือวําเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร๎างปัญหาให๎กับสังคมชนบทหากไมํมีการ
วางแผนที่ดีจะเป็นปัญหาที่ยากจะแก๎ไข 
  ๗.4  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร๎างความเสียหายทางเศรษฐกิจ   
ชีวิตและทรัพย์สิน  นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น  กาเตรียมความพร๎อมเสมอ  จะชํวยลดความสูญเสียลงได๎ในระดับ
หนึ่ง   
  ๗.5  เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในชํวงเทศกาลวันหยุด  ท าให๎เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ๘.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
  ๘.1  ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยังขาดการวางแผนการ
ประกอบอาชีพที่ด ี
  ๘.2  ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร  ไมํมีอาชีพที่แนํนอน  ท าให๎ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือน  หรือชุมชน 
  ๘.3  การขาดการรวมกลุํมเพ่ือประกอบอาชีพ  ที่ยั่งยืนซึ่งกลุํมนับวําเป็นพลังส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
  ๘.4  การขาดเงินทุนประกอบอาชีพประชาชนสํวนใหญํยังอยูํในฐานะที่ยากจน  การลงทุน
ประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๙.  ความต้องการด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙.๑ รณรงค์ให๎ความรู๎ในการไมํปลํอยน้ าเสียลงคลอง 
๙.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๙.๓ จัดท าแนวเขตก้ันหนองน้ าสาธารณะ 
๙.๔ รณรงค์และปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนได๎มีจิตส านึกมีความรักและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

๕. ภารกิจ อ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎ด าเนินการตามภารกิจ ในการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนความต๎องการ ความไมํมีความไมํรู๎ของชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน๎าที่ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖               
พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยการจัดท าเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน นโยบาย
ของผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 
 



 

  การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน๎าที่  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง               
ได๎ก าหนดภารกิจเป็น ๗ ด๎าน ซึ่งก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล              
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และให๎วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 

 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนสํงทางบกและทางน้ า 
(๒)  การสร๎างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมตํอระหวํางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืน 
(๓) การขนสํงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
(๔) การสาธารณูปการ 
(๕) การจัดให๎มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(๖) การจัดให๎มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให๎มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๘) การจัดให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม 
(๙) การจัดให๎มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 
(๑๐) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) การจัดการศึกษา 
 (๒) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 

(๓) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 
(๔) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๕) การจัดให๎มีโรงฆําสัตว์ 
(๖) การจัดให๎มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
(๗) การจัดให๎มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๘) การบ ารุงและสํงเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๙) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  
(๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๓)  การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน        
(๔)  การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  
(๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
(๖)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(๗)  การรักษาความสงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตต าบลนาสะแบง 

  (๘)  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
 



 

 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จงัหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง 
(๓) การจัดสํงเสริมการทํองเที่ยว 
(๔) การพาณิชย์ การสํงเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไมํวําจะด าเนินการเองหรือ
รํวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๕) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คุ๎มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๒) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ 
(๖) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) การจัดการศึกษา 
 (๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น                             

(๓) การสํงเสริมการการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
(๔) การจัดให๎มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสํงเสริมวัฒนธรรม 
(๖) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

 

๕.๗ ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่น สนับสนุน
หรือชํวยเหลือสํวนราชการหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๒) ประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืน 
(๓) การให๎บริการแกํเอกชน สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ่ืน 
(๔) กิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชน ในท๎องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 

ประกาศก าหนด  
(๕) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

  การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา 5 ปี ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหาร อบต. ทั้งนี้หากสามารถ 
 
 



 

ด าเนินการได๎อยํางครอบคลุมและท่ัวถึงก็จะสามารถแก๎ไขปัญหาของ อบต. ได๎ และที่ส าคัญสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ   
ประกอบด๎วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด๎านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว  และกีฬา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด๎านระบบการบริหารจัดการที่ดี  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  การสํงเสริมและพัฒนาการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงาน   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา  
         : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ  
     - งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
         : การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการกํอสร๎าง, การตรวจสอบการกํอสร๎าง,  

งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ  
: การพัฒนางานด๎านการคมนาคม การขนสํง และระบบโลจิสติกส์  

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
         : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนสถิติ ฯลฯ  
     - งานไฟฟูาถนน  
         : การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่ไฟฟูาสาธารณะฯลฯ  
      - งานสวนสาธารณะ  
         : การกํอสร๎างปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, สนามเด็กเลํน สวนสุขภาพ ฯลฯ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 แผนงาน 

2.1 แผนงานการเกษตร  
      - งานสํงเสริมการเกษตร  
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งานวางแผนสํงเสริมการเกษตร, งาน 

วิชาการให๎บริการด๎านวิชาการเกษตร, งานสวัสดิการการเกษตร, งานสํงเสริมความรู๎
การเกษตร, สํงเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม๎ ฯลฯ  

     - งานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎  
         : ขุดลอกแหลํงน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ  
 



 

  2.2 แผนงานการศึกษา  
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหารการศึกษาการวางแผน และ 

สถิติ, การเงินและบัญชีการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ  
- งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

          : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์ , กิจกรรมเด็กและเยาวชน, การบริการผลิตสื่อการสอน  
       - งานระดับมัธยมศึกษา  
           : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กิจการนักเรียน, การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ  
       - งานศึกษาไมํก าหนดระดับ  
            : การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, การนเิทศน์, การบริการสนับสนุน 

การศึกษา, กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด, การสํงเสริมพัฒนาหลักสูตร, การศึกษา อ่ืนๆ ฯลฯ  
  2.3 แผนงานสาธารณสุข  
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป ฯลฯ  
        - งานโรงพยาบาล  
           : การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันตสาธารณสุข, งานเวชกรรมสังคม,  

งานบริการสํงเสริมอนามัย, งานสถานพักฟื้น, การชันสูตรและรังสีวิทยา, การ
ปูองกันและบ าบัดยาเสพติด, การปูองกันและบ าบัดโรคเอดส์ ฯลฯ  

- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน  
         : การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืน, งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ  

       - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
            : การให๎บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่, การวางแผนควบคุมการ 

ปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน ฯลฯ  
  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริการสาธารณะ, การวางแผนสถิติ 

ด๎านสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  
          : การสังคมสงเคราะห์, การสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การ 

สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ ฯลฯ  
  2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
       - งานบริหารทั่วไป  

: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การจัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, 
การจัดเก็บสถิติข๎อมูล ฯลฯ  

   - งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน  
            : การจัดประชุมสัมมนา, กิจกรรมการให๎ความรู๎ทางด๎านวิชาการ, การรณรงค์ 
กิจกรรมเพ่ือให๎เกิดการรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหาชุมชน เชํน ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ   
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 แผนงาน 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนปูองกันภัย, การ 

ประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย ฯลฯ  
- งานเทศกิจ  
        : การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด๎านนิติการ, การรักษาความสงบ 

เรียบร๎อย, การบังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายท๎องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ  

- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
         : การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
  การปูองกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  
 แผนงาน 

4.1 แผนงานการพาณิชย์  
       - งานกิจการสถานธนานุบาล  
          : งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ  
       - งานกิจการประปา  
          : งานผลิต, งานจ าหนํายและบริการ, งานมาตราวัดน้ า, งานธุรการ, งานการเงินและ 

บัญชี ฯลฯ  
- งานตลาดสด  
        : งานจัดระเบียบตลาดสด, การบริหารงาน ตลาดสด ฯลฯ  
- งานโรงฆําสัตว์  
         : การบริหารงานโรงฆําสัตว์ ฯลฯ 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
       - งานกีฬา และนันทนาการ  
          : การสํงเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนด๎านกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  
       - งานวิชาการ วางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว  
           : ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว, ให๎บริการทํองเที่ยว, งานวางแผนเพื่อสํงเสริมการ 

ทํองเที่ยว, อนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว ฯลฯ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แผนงาน 

๕.1 แผนงานการเกษตร  
      - งานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎  
         : งานปุาไม๎ชุมชนการพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ  

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
     - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 



 

         : ระบบการรักษาความสะอาด, ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ฯลฯ  
      - งานบ าบัดน้ าเสีย  
        : ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ,  ระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง 

ระบายน้ า ฯลฯ  
        : การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนงาน 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
         : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ  
      - งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น  
         : สํงเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต, ประเพณีท๎องถิ่น
   อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์, ภูมิปัญญาชาวบ๎าน, งานปลูกฝัง 

จิตส านึก ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
 แผนงาน 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      - งานบริหารทั่วไป  
          : การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล, การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ 

ประมวลผลข๎อมูลทั่วไปขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ
ประชาสัมพันธ์, การร๎องเรียนร๎องทุกข์, การประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั้ง, 
การจัดท าค าสั่งประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
         : งานวิชาการและแผน, การจัดท างบประมาณ, การติดตามผลการด าเนินงานตาม 

งบประมาณ, การวิเคราะห์การใช๎จํายงบประมาณ, การจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูล
สถิติฯ ฯลฯ  

- งานบริหารงานคลัง  
         : การเบิกจําย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติการเงินและการคลัง, การตรวจสอบ 

บัญชี, การพัฒนารายได๎, การจัดเก็บรายได๎, การซํอมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ, กิจกรรม 
ทางวิชาการด๎านการเงิน การคลัง และการบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ฯลฯ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 แผนงาน 

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
       - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
          : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนปูองกันภัย 

การประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย ฯลฯ  
 



 

- งานเทศกิจ  
         : การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด๎านนิติการ, การรักษาความสงบ 

เรียบร๎อย, การบังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายท๎องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 

- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย  
          : การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย 

 การปูองกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ  
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

      - งานวิชาการ วางแผนและสํงเสริมการทํองเที่ยว  
           : ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว, ให๎บริการทํองเที่ยว, งานวางแผนเพื่อสํงเสริมการ 

ทํองเที่ยว, อนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว ฯลฯ  
8.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา  
         : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ  
      - งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
          : การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการกํอสร๎าง, การตรวจสอบการกํอสร๎าง 

งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/ 
เครื่องจักร ฯลฯ  

          : การพัฒนางานด๎านการคมนาคม การขนสํง และระบบโลจิสติกส์  
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

“เป็นองค์กรหลักในการให๎บริการสาธารณะภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอยํางยั่งยืน” 

 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ประกอบด๎วย 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด๎านการเกษตร  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร๎อย  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด๎านการค๎า  การลงทุน  การทํองเที่ยว  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด๎านศิลปวัฒธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การสํงเสริม  และพัฒนาการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ  บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให๎เพียงพอและได๎มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ เพ่ือกํอสร๎างและซํอมบ ารุงด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล     

บึงกาฬให๎มีความสะดวก และมีมาตรฐาน ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด๎านอ่ืนๆ ให๎ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านความสงบสุขเรียบร๎อยของประชาชนและด๎านเศรษฐกิจ 

 
 



 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนถนนภายในต าบลที่ได๎รับมาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
  ๒. จ านวนการพัฒนาระบบน้ าที่เพียงพอเพ่ิมมากข้ึน 
  ๓. จ านวนการขยายเขตไฟฟูาและแสงสวํางในที่สาธารณะที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ในการพัฒนา 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้้า และสะพาน 
๒. พัฒนาระบบจราจร 
๓. พัฒนาน้้าทั้งระบบ 
๔. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างในที่สาธารณะ หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลคํา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคมคุณภาพ 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตร  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
พันธกิจ ปูองกันปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท๎องถิ่น รณรงค์ปูองกันปัญหาด๎าน

การสาธารณสุข สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาสังคมและความเป็นอยูํในชุมชนให๎เป็นสังคมที่พึงปรารถนา เป็นสังคมที่มี

ดุลยภาพในทุกๆด๎าน เป็นสังคมแหํงการพัฒนาและสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชาชนที่มีความสนใจและรํวมกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนในท๎องถิ่นท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น 
๔. จ านวนสถิติในการจับกุมเรื่องยาเสพติดในต าบลลดลง 
๕. สถิติผู๎เจ็บปุวย และโรคระบาดตํางๆ ลดลง 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒. จัดให๎มีการดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. สํงเสริมครอบครัวให๎มีความอบอุํนและปลอด   ยาเสพติด 
๔. อุดหนุนงบประมาณให๎กับหนํวยงานอ่ืน เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ อ านาจ หน๎าที่ ของ อบต. ใน

กรณีท่ี อบต. ไมํสามารถด าเนินการเองได๎หรือด าเนินการเองได๎แตํมอบหมายให๎หนํวยงานอื่นด าเนินการแทน 
๕. จัดให๎มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขต อบต. 
๖. จัดให๎มีสวัสดิการชุมชนภายในเขต อบต. 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ

พัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

พันธกิจ ปูองกันปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท๎องถิ่น  
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาสังคมและความเป็นอยูํในชุมชนให๎เป็นสังคมที่พึงปรารถนา เป็นสังคมที่มี

ดุลยภาพในทุกๆด๎าน เป็นสังคมแหํงการพัฒนาและสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชาชนที่มีความสนใจและรํวมกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนในท๎องถิ่นท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น 
๔. จ านวนสถิติในการจับกุมเรื่องยาเสพติดในต าบลลดลง 
๕. สถิติผู๎เจ็บปุวย และโรคระบาดตํางๆ ลดลง 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. จัดให๎มีการดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. สํงเสริมครอบครัวให๎มีความอบอุํนและปลอด   ยาเสพติด 
3. อุดหนุนงบประมาณให๎กับหนํวยงานอ่ืน เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ อ านาจ หน๎าที่ ของ อบต. ในกรณี            
    ที่ อบต. ไมํสามารถด าเนินการเองได๎หรือด าเนินการเองได๎แตํมอบหมายให๎หนํวยงานอ่ืนด าเนินการแทน 
4. จัดให๎มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขต อบต. 
5. จัดให๎มีสวัสดิการชุมชนภายในเขต อบต. 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ

พัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 
พันธกิจ  สนับสนุนและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับยํอย เชํน บุคคล 

ครอบครัว และระดับกลุํมชุมชนในท๎องถิ่น ให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได๎เสริม เกิดการรวมกลุํมเพ่ือการค๎าใน
รูปของสหกรณ์หรือตลาด เพ่ือสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สร๎างความสามารถในการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจ และแก๎ไขปัญหาความยากจนของหมูํบ๎านหรือชุมชน ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนประชากรที่วํางงานลดลง 
 ๒. จ านวนประชากรมีรายได๎และความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
 ๓. จ านวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 กลยุทธ์ในการพัฒนา 

๑. พัฒนาสํงเสริมอาชีพให๎แกํเกษตรกร 
๒. สํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
 
 



 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าการเกษตรเพื่อเพ่ิม

มูลคํา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถการค๎าและการลงทุน 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาด๎านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ถูกท าลายและเสื่อมโทรม และปูองกันการ

ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่จะถูกท าลายในอนาคต และลดการเกิดปัญหาในด๎านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีจะเกิดขึ้นภายในอนาคต 
  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสร๎างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๒. จ านวนครัวเรือนที่ให๎ความรํวมมือในการก าจัดขยะอยํางถูกสุขอนามัย 
 ๓. จ านวนผู๎ประกอบการและผู๎บริโภคท่ีให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข๎อบัญญัติต าบล 
 ๔. ปริมาณขยะเฉลี่ยในพื้นที่ลดลง 
 ๕. จ านวนพื้นที่ท่ีมีการปลูกต๎นไม๎เพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ในการพัฒนา 

๑. สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชน เยาวชน รํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๒. ออกข๎อบัญญัติต าบลเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ และกิจการการค๎าอันเป็นที่นํา

รังเกียจในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบล 
๓. จัดให๎มีถังรองรับขยะ สถานที่ก าจัดขยะ รถขนถํายขยะ ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล เตาเผาขยะ 
๔. สํงเสริมให๎มีการคัดแยกขยะเพ่ือท าปุ๋ยชีวภาพและขยะรีไซเคิล 
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลและสํงเสริมให๎มีการปลูกต๎นไม๎ในกิจกรรม/ประเพณี และวันส าคัญตํางๆ 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการทํองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
พันธกิจ สํงเสริมและพัฒนาการศึกษา สํงเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น รณรงค์ปูองกันปัญหาด๎านการสาธารณสุข สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาสังคมและความเป็นอยูํในชุมชนให๎เป็นสังคมที่พึงปรารถนา เป็นสังคมที่มี

ดุลยภาพในทุกๆด๎าน เป็นสังคมแหํงการพัฒนาและสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนประชาชนที่มีความสนใจและรํวมกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนในท๎องถิ่นท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น 
๔. สถิติผู๎เจ็บปุวย และโรคระบาดตํางๆ ลดลง 
 
 



 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒. จัดให๎มีการดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
๓. สํงเสริมครอบครัวให๎มีความอบอุํนและปลอด   ยาเสพติด 
๔. อุดหนุนงบประมาณให๎กับหนํวยงานอื่น เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ อ านาจ หน๎าที่ ของ อบต.   
    ในกรณีที่ อบต. ไมํสามารถด าเนินการเองได๎หรือด าเนินการเองได๎แตํมอบหมายให๎หนํวยงานอ่ืน 
    ด าเนินการแทน 
๕. จัดให๎มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขต อบต. 
๖. จัดให๎มีสวัสดิการชุมชนภายในเขต อบต. 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ

พัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจ สํงเสริมการบริหารจัดการงานของ อบต. ให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
เป้าประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารกิจการตามภารกิจด๎านตํางๆ ขององค์การบริหารสํวน

ต าบลให๎มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยโปรํงใสและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. จ านวนผู๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
๒. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการให๎บริการแกํประชาชนเพิ่มขึ้น 
๓. ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 
๔. องค์การบริหารสํวนต าบลมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
๕. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช๎ในส านักงานมีประสิทธิภาพและสามารถใช๎งานได๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน อบต. 
๓. ปรับปรุงและพัฒนารายได๎ของ อบต. 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และส านักงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ
พัฒนาด๎านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริม  และพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 พันธกิจ สํงเสริมการบริหารจัดการงานของ อบต. ให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

 เป้าประสงค์ พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารในต าบลให๎มีความทันสมัย และเป็นสื่อกลางในการเรียนรู๎ใน
ต าบล สํงเสริมให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีการเรียนรู๎นอกระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ เพ่ือใช๎เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และพร๎อมรับในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภารกิจและอ านาจหน๎าที่เพ่ิมมากขึ้น 
 ๒. ประชาชนมีวิสัยทัศน์ แนวคิดท่ีเปิดกว๎างและมีความรู๎เพ่ิมมากขึ้น 
 ๓. ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพด๎านข๎อมูลขําวสารพร๎อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
๑. เพ่ิมชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎กับประชาชน เพ่ือสํงเสริมทักษะความรู๎และการให๎บริการ

นักทํองเที่ยว 
๒. จัดให๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องกับภารกิจ

ของ อบต. 
๓. จัดให๎มีเวทีประชาคมระดับหมูํบ๎านเพื่อสํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย และสํงเสริมความ

รํวมมือระหวํางท๎องถิ่น ประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การค๎าและการลงทุน 
๔. จัดให๎มีระบบการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย/หอกระจายขําว ภายในหมูํบ๎านและต าบลอยําง

ทั่วถึงและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคม

คุณภาพ 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสํงเสริมและ
พัฒนาการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล              
นาสะแบง โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก          
มีดังนี ้

1. จุดแข็ง (Strengths) 
1.๑ ระบบการบริหาร 

๑) มีการจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ 
๒) มีการแบํงแยก/มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

๑.๒ อัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 
๑) บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี 
๒) มีการจัดสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง 
๓) มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร๎างอ านาจหน๎าที่ 

๑.๓ การเงิน/งบประมาณ 



 

๑) พัฒนารายได๎โดยการปรับปรุงแหลํงรายได๎และระบบจัดเก็บภาษี 
๒) การใช๎จํายเงินงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

๑.๔ ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
๑) มีกลุํมวิสาหกิจชุมชนจ านวน ๑๑ กลุํม 
๒) มีกลุํมออมทรัพย์และกองทุนหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 
๓) มีบุคลากรจากหนํวยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่อยูํในพื้นที่ท่ีมีความรู๎ 
    ความสามารถน าแนวคิดมาพัฒนาชุมชนได๎มาก 
๔) มีสถานทีร่าชการที่ส าคัญอยูํในพื้นท่ี ได๎แกํ ศูนย์ราชการจังหวัด ที่วําการอ าเภอฯ 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
๒.๑ ระบบการบริหาร 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาท าให๎ 
                                    เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติขาดความเข๎าใจที่ถูกต๎องและชัดเจน 

๒.๒ การเงิน/งบประมาณ 
๑) งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได๎ท่ีได๎รับการจัดสรรไมํเพียงพอตํอการพัฒนา 

๒.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒) ประชาชน และเยาวชนขาดความตระหนักในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
    ทางพุทธศาสนาอยํางจริงจัง 

๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๑) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมและ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ขาดระบบการก าจัดขยะที่ถูกต๎อง 

  ๒.๕ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑) ไฟฟูาดับบํอยครั้ง   ๒) น้ าประปาไมํเพียงพอ แรงดันต่ า 
  3. โอกาส (Opportunity) 

๑) การแก๎ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
๒) รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยูํดีมีสุข 
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๔) นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ทีส่นับสนุนสํงเสริมด๎านการเกษตร การทํองเที่ยว   

           สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
๕) การสร๎างความเข๎มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) 
๑) ห๎วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจํายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลําช๎าไมํแนํนอน 
๒) คําครองชีพสูง 
๓) ภาวะวิกฤตการณ์น้ ามัน พลังงาน และแก๏ส มีราคาแพง  
๔) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจํายไมํเหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
๕) ภาระหน๎าที่เพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจที่ได๎รับการถํายโอน 
๖) ตลาดสินค๎าการเกษตรมีความต๎องการไมํแนํนอนและราคาผลผลิตตกต่ า 
๗) สถานการณ์ทางการเมืองมีความไมํแนํนอน 

 ๒.การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํโมเดลประเทศไทย 

1.0 เน๎นภาคการเกษตรไปสูํประเทศไทย 2.0 เน๎นอุตสาหกรรมเบา และก๎าวสูํโมเดลปัจจุบัน ประเทศไทย  



 

 
3.0 ที่เน๎นอุตสาหกรรมหนัก ทวําภายใต๎ประเทศไทยโมเดล 3.0 ที่เป็นอยูํกันตอนนี้ต๎องเผชิญกับดักส าคัญที่
ไมํอาจน าพาประเทศพัฒนาไปมากกวํานี้  โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติในรัฐบาลปัจจุบันได๎มอบนโยบายที่จะน าพาประเทศก๎าวสูํโมเดล ประเทศไทย 4.0 
เน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต๎การน าของนายกรัฐมนตรี เน๎นเรื่องการพัฒนาสูํความ
มั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผํานกลไก ประชารัฐ เพ่ือต๎องการแก๎ไขปัญหาที่มีมานาน เชํน การทุจริตคอร์รัปชั่ น ความขัดแย๎ง ตลอดจน
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน วิกฤติภัยแล๎ง ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง เป็นองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ต๎องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงค านึงถึง
สถานการณ์ตําง ๆ อยํางรอบด๎านทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คือ 
การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต าบลนาสะแบง ซึ่งต าบลนาสะแบงมีเขตพ้ืนที่กึ่งชุมชนเมือง 
ประชาชนมีอาชีพค๎าขายและท าเกษตรกรรม รูปแบบสังคมในเขตต าบลนาสะแบง เป็นสังคมแบบทั่วไป มี
ความรักความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เด็กและเยาวชนมีความเคารพตํอผู๎ใหญํ การเมืองยังคงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความอุดมสมบูรณ์อยํางที่เป็นมาในอดีต มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีความสมดุลและยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช๎ทรัพยากรได๎ จึงต๎องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการบริหารงานตามแนวทางของรัฐบาลสูํโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมํ” และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการบริหารประเทศของรัฐบาล ควร
สร๎างความเข๎าใจกับประชาชนในต าบลนาสะแบง ถึงแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง 
ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด บึงกาฬ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  1 และนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ 
  ดังนั้นการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) จึงจ าเป็นต๎องจัดท าแผนให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง    
การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง (SWOT) 

๑.การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
  ๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต๎องการของชุมชน และเคารพกฎ 

กติกา  ระเบียบกฎหมาย  ยอมรับความเป็นจริงและแก๎ไขปัญหาภายใต๎ภาวะของข๎อจ ากัดได๎เป็นอยํางดี 
  2.  สมาชิกสภาท๎องถิ่น มีความรู๎และเข๎าใจบทบาทอ านาจหน๎าที่และมีความกระตือรือร๎นตํอ
การแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นเป็นอยํางดี 
  3.  พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง  และพนักงานจ๎าง  ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติ
ตามบทบาทอ านาจหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายภายใต๎บทบัญญัติแหํงกฎหมาย และมีโอกาสได๎แสดงความคิดเห็น
ในการมีสํวนรํวมของการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
  4.  องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ และงบประมาณ
ภายใต๎ความเข๎าใจตรงกันในบทบาทอ านาจหน๎าที่ของทุกภาคสํวนในต าบล คือ ประชาคม  ผู๎บริหารท๎องถิ่น  
สมาชิกสภาท๎องถิ่น  สํวนราชการจังหวัด  อ าเภอ  โดยทุกฝุายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเครํงครัด 
  5.  สภาพสิ่งแวดล๎อมทางการบริหาร ได๎แกํ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ระบบคมนาคม  
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยูํบนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความส าเร็จ
รํวมกัน มุํงวัตถุประสงค์ของงาน ลดขั้นตอนการบริหารโดยการประสานงานภายใน และมอบหมายอยํางเป็น
ระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใต๎กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได๎ 

๖. องค์กรอยูํใกล๎ชิดประชาชน  รู๎ปัญหาความต๎องการของพ้ืนที่เป็นอยํางดี  มีงบประมาณ 
สามารถบริหารจัดการเองได๎ตามแผนงาน 
 



 

๒.การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness   W ) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 
  ๑. เส๎นทางการคมนาคมยังไมํสะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบํอ 

๒. ปัญหาน้ าทํวม ในหน๎าฝนชํวงฤดูน้ าหลาก 
๓. ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ในหน๎าแล๎งและระบบประปา 
๔. ปัญหาเรื่องคลองสํงน้ าที่ยังมีไมํทั่วถึงทั้งหมูํบ๎าน 
๕. ปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการรับวัฒนธรรมของตํางชาติเข๎ามา 
๖. ขาดการสํงเสริมด๎านอาชีพอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
๗. ประชาชนขาดความเข๎าใจในด๎านการสํงเสริมอาชีพอยํางจริงจัง 
๘. ขาดบุคลากร / ผู๎ช านาญการในการสํงเสริมให๎ความรู๎แกํประชาชน 
๙. ขาดทักษะความรู๎ในด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
๑๐.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไมํดีเทําที่ควร 
๑๑.รายได๎ของเกษตรกรยังตกต่ า 

๓.การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity  O) สามารถสรุปเป็นข๎อๆ ดังนี้ 
1. ท าให๎มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยูํอาศัยมากขึ้น  และผู๎ที่เข๎ามา

ประกอบกิจการในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่องมีมากขึ้น สํงผลตํอการจัดภาษีและรายได๎จากการจดทะเบียนนิติกรรม  
สร๎างรายได๎ให๎ท๎องถิ่นมากข้ึน 

2.  พ้ืนที่ต าบลนาสะแบง  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแกํการเกษตร  เชํน  การปลูกพืช  
หรือเลี้ยงสัตว์  จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด๎านเพ่ือการบริโภคของคนสํวนใหญํในพ้ืนที่ 

3.  ต าบลนาสะแบง  มีสถานศึกษา  การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งต าบล  ท า
เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนเข๎ามาอยูํอาศัยหนาแนํนมากขึ้น  
  4.  ต าบลนาสะแบง เป็นจุดผํานไปยังแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบึงกาฬหลายแหํง ท า
ให๎มีการเดินทางเข๎าสูตํ าบลนาสะแบง  ของนักทํองเที่ยว และบุคคลส าคัญสม่ าเสมอตลอดปี  สามารถสร๎างความ
ตื่นตัวและกระแสพัฒนาได๎ดีหากด าเนินการได๎อยํางถูกต๎อง 
  5.  เป็นเส๎นทางผํานเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง ซึ่งอยูํไมํหํางไกลจากจังหวัด
มากจนเกิน  จึงเหมาะสมที่นักทํองเที่ยวจะเดินทางเข๎ามาพักผํอนหยํอนใจหรือแวะเที่ยวชมหาซื้อสินค๎า
ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นฐานรายได๎ทางเศรษฐกิจท๎องถิ่นได๎อยํางสม่ าเสมอ 

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat   T)  สามารถสรุปเป็นข๎อ ๆ ดังนี้ 
      ๑.มีเรื่องของผลประโยชน์จากการบริหารงานท าให๎คุณภาพของงานไมํเต็มที่ 
                ๒.ประชาชนรอคอยและคาดหวังให๎ท๎องถิ่นแก๎ไขปัญหาให๎ โดยลดการพ่ึงตนเองลง 

๓.การประสานขอรับการสนับสนุนไมํมีความแนํนอนวําจะได๎รับการพิจารณาชํวยเหลือการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ท าให๎นโยบายตํางๆเปลี่ยนไป 

 

๖.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจะด าเนินการ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต๎องด าเนินการดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

1. การปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. การพัฒนารายได๎ 



 

7. การสํงเสริมการเกษตร 
8. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
1. การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. การสนับสนุนและสํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การสนับสนุนและสํงเสริมการกีฬาและการออกก าลังกาย 
4. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
5. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน 
6. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ 

 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ
ออกเป็น  ๕  สํวน ได๎แกํ ส านักงานปลัด ,กองคลัง, กองชําง, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกอง
สวัสดิการสังคม  ก าหนดกรอบอัตราก าลังข๎าราชราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง  จ านวนทั้งสิ้น 56 อัตรา โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขปรับปรุงการก าหนด
โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบล มีโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการที่เหมาะสม
กับลักษณะการบริหาร อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่ เ พ่ิมมากขึ้น                    
และสอดคล๎องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2563 และเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563 จึงต๎อ งมี
การก าหนดโครงสร๎างและอัตราต าแหนํงให๎เป็นไปตามประกาศดังกลําว คือ ก าหนดหนํวยตรวจสอบภายใน 
ก าหนดเพ่ิมต าแหนํงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ก าหนดเพ่ิมกลุํมงานแผนงานและงบประมาณ
หัวหน๎ากลุํมงานแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา ซึ่งมีอัตราต าแหนํงเพิ่ม ขึ้นเป็น 58 อัตรา ส าหรับการรองรับ
ภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและได๎รับการถํายโอนภารกิจจากหนํวยงานตํางๆ พร๎อมทั้งต๎องปฏิบัติ
หน๎าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งด๎านการบริหารงานทั่วไป ด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริมรายได๎แกํประชาชน ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านความสงบเรียบร๎อยของประชาชน ด๎านการบริการประชาชน ด๎านการพัฒนารายได๎ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  ด๎านการสํงเสริมสวัสดิการของประชาชน  ด๎านระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร๎อง
ทุกข์ร๎องเรียน  ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นผลท าให๎ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความยุํงยากและซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
จ านวนอัตราก าลังที่มีอยูํเพียงพอตํอการปฏิบัติภารกิจและปริมาณให๎ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นและแก๎ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน
ต าบลนาสะแบงตํอไป โดยพิจารณาปริมาณงานดังตํอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล๎องกับสํวนราชการ /สํวนงานนี้หรือไมํ 
 มีภาระงานที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําวหรือไมํ 
 การมีสายงานนี้ในสํวนราชการ เอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไมํ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมํสอดคล๎องกับงานหลักขององค์การบริหารสํวนต าบล 

นาสะแบง 
 ไมํมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําว / หรือทดแทนด๎วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกวําได ๎



 

 การมีสายงานนี้ในหนํวยงานมิได๎ชํวยเอื้อตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                     การวางกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมํ ที่เน๎นความยืดหยุํน แก๎ไขงําย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว และมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได๎ก าหนดให๎เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีด๎วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน๎นใช๎อัตราก าลังแตํละประเภท
อยํางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให๎พิจารณากรอบให๎สอดคล๎องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหาร
สํวนต าบลนาสะแบง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน๎นการใช๎
ความรู๎ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตํอเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน๎าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหนํง แตํละประเภทของพนักงานสํวนต าบลไว๎  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท๎องถิ่น  ได๎แกํ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท๎องถิ่น  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนราชการ  ผู๎อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นมีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ๎าง
ลูกจ๎างประจ าตํอเนื่องจนกวําจะเกษียณอายุราชการ โดยไมํมีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหมํ  หรือก าหนด
ต าแหนํงเพิ่มจากที่มีอยูํเดิมและให๎ยุบเลิกต าแหนํง หากต าแหนํงที่มีอยูํเดิมเป็นต าแหนํงวํา มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุํม  ดังนี้  

- กลุํมงานบริการพื้นฐาน  
- กลุํมงานสนับสนุน 
- กลุํมงานชําง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่แนํนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ๎างจะมี 3 ประเภทแตํ องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงเป็นองค์การบริหารสํวน
ต าบลขนาดกลางด๎วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอยําง จึงก าหนดจ๎างพนักงานจ๎าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ๎างทั่วไป 
             -  พนักงานจ๎างตามภารกิจ 

สรุปได๎วํา การก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการระบุวําองค์กรต๎องการจ านวน ประเภท 
และลักษณะของต๎นทุนมนุษย์มากน๎อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให๎องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตํละสํวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ
ค านวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎ใช๎วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคํา                           30 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช๎เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช๎เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 



 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด๎วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได๎  82,800 นาที 

ในการนี้องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎ท าการวิเคราะห์คํางานในแตํละงานของแตํละสํวน
ราชการภายในสังกัด ตามโครงสร๎างองค์กร ประกอบด๎วย ส านักงานปลัด,กองคลัง, กองชําง,  กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  ซึ่งได๎ก าหนดต าแหนํงวําต๎องการต าแหนํงใดและมีจ านวน
เทําใด จะต๎องมีข๎อมูล ด๎านปริมาณงานและการวิเคราะห์อัตราก าลังคนชัดเจน รายละเอียดในการปริมาณงาน
ที่เกิดขึ้นของแตํละสํวนราชการมาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นแล๎วน ามาค านวณในสัดสํวนเวลาการท างาน
ตํอคน โดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 รอบนี้ องค์การบริหารสํวน
ต าบลนาสะแบงได๎มีการจัดท าบัญชีแสดงการค านวณจ านวนปริมาณงานในแตํละสํวนราชการจ าแนกเป็นงาน
แตํละงานตามสํวนราชการทุกงาน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท๎ายในภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการและการก าหนดต าแหน่ง 
   

 ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน   
จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง มีภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่จะต๎องด าเนินการ

แก๎ไขปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารสํวนต าบล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ได๎ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกลําว โดยก าหนดต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลให๎
ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  
อาจก าหนดเป็นภารกิจอยูํในรูปของงาน และในระยะตํอไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารสํวนต าบลพิจารณาเห็นวํา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นสํว นตํอไป            
โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร๎างไว๎ ดังนี้ 

 

           ๑. ส านักปลัด   มีอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบล                  
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง งานสํงเสริมการทํองเที่ยว งานสํงเสริมการเกษตร งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร๎อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานสํงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ ง  งานคุ๎มครอง ดูแลและบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม งานการเจ๎าหน๎าที่ งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบล งานสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
งานคณะกรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารสํวนต าบล งานจัดท า
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพรํวิชาการ งานสถิติข๎อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและ
พัฒนาระบบขอ๎มูลสารสนเทศขององค์การบริหารสํวนต าบลและราชการที่มิได๎ก าให๎เป็นหน๎าที่ของกอง ส านัก 
หรือสํวนราชการใดในองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารสํวนต าบล งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง
และท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

           ๒. กองคลัง   มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจํายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
คําธรรมเนียมและการพัฒนารายได๎ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คําธรรมเนียม งานน าสํงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง 
คําตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือชํวยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตํางๆ งานทะเบียนคุมเงินเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ 
งานควบคุมการเบิกจํายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง จัดหา 
งานทะเบียนคุม งานการจ าหนําย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินตํางๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุก
ประเภททานบริการข๎อมูลสถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ ด๎านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย 
 



 

๓. กองช่าง  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา            
งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรมตํางๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร๎างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลํงน้ า งานติดตั้งซํอมบ ารุงระบบไฟสํองสวํางและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกํอสร๎างงานจัดท าแผนปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุงประจ าปี 
งานควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล                 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช๎เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเกี่ยวกับการชํางสุขาภิบาล งานชํวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกลงาน
ชํวยเหลือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชํวยเหลือสนับสนุนด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม                 
งานจัดท าทะเบียน ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิงงานบริการ
ข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการด๎านวิศวกรรมตํางๆ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 
 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เชํน การจัดการศึกษาปฐมวัย งานบริหารวิชาการด๎านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน 
งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและสํงเสริมอาชีพ งานเครือขํายทางการศึกษา งาน
ศึกษานิเทศก์ งานสํงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา 
งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น งานการ
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
สํงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไมํจัดตั้งกองการ
เจ๎าหน๎าที่ งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับ
มอบหมาย 

 

๕. กองสวัสดิการสังคม    มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด๎านการพัฒนาสังคม 
ด๎านสวัสดิการสังคมและด๎านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม 
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล๎องกันสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชน 
งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสังคมแกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ทุพพลภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ทุพพลภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ไร๎ที่พ่ึง 
ผู๎ประสบภัยพิบัติตํางๆ งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน ผู๎พิการทางรํางกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและ 
เยาวชนผู๎ถูกทอดทิ้ง เรํรํอน ไร๎ที่พ่ึง ถูกท าร๎ายรํางกาย งานสํงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมํ
เหมาะสมแกํวัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด๎านจิตวิทยา งานจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ  งานสํงเสริมและพัฒนา
อาชีพ ฯลฯ งานบริการข๎อมูลสถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องและท่ีรับมอบหมาย 

            6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

อ านาจหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ 
ตรวจสอบความถูกต๎องแลเชื่อถือได๎ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจํายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนต าบล งานตรวจสอบ



 

ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให๎เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์               
และเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ๎มคํา ในการใช๎ทรัพยากรของสํวนราชการตํางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนํวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าแนว
ทางแก๎ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกํหนํวยรับตรวจและผู๎เกี่ยวข๎อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย  
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานนโยบายและแผน 
๑.๒ งานการเจ๎าหน๎าที่ 
๑.๓ งานธุรการ 
๑.๔ งานกิจการสภา 
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๖ งานกฎหมายและคดี 
๑.๗ งานสํงเสริมการเกษตร 
๑.๘ งานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

๑. ส านักปลัด อบต. 
  ๑.๑ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
        -งานแผนงานและงบประมาณ 
        -งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน   
         ต าบล 
        -งานสํงเสริมประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการ 
         พัฒนาท๎องถิ่น 
       -งานงบประมาณ 
       -งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย  
         ประจ าปี 
       -งานสถิติข๎อมูล 
       -งานยุทธศาสตร์ 
   ๑.2 งานการเจ๎าหนา๎ที ่
   1.3 งานกิจการสภา 
   ๑.4 งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
   ๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.6 งานรักษาความสงบ 
   1.7 งานนิติการ 
   ๑.8 งานกิจการพาณชิย ์
   ๑.9 งานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
   1.10 งานสํงเสริมการเกษตร 
   1.11 งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ก าหนดขึ้นตาม
โครงสร้างใหม ่
 
 
 
 
 
 

๒. กองคลงั 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
๒.๔ งานแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

๒. กองคลัง 
   ๒.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
   ๒.2 งานการเงินและบัญช ี
   ๒.3 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
   ๒.4 งานเรํงรัดและจัดเก็บรายได ๎
 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานกํอสร๎าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
๓.๔ งานผังเมือง 

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานควบคุมอาคาร 
   ๓.๒ งานการโยธา 
   ๓.3 งานสาธารณปูโภค 
   ๓.4 งานกํอสร๎างและซํอมบ ารุง 
   ๓.5 งานควบคุมงานกํอสร๎าง 

 



 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
๔.๒ งานสํงเสริมกิจการโรงเรียน 
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     ๔.๔ งานกีฬาและวัฒนธรรม 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.๑ งานบริหารการศึกษา 
   4.๒ งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.๓ งานสํงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   4.4 งานสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

๕. กองสวัสดิการสังคม 
๕.๑ งานธุรการ 
๕.๒ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๕.๓ งานสังคมสงเคราะห์ 
๕.๔ งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

๕. กองสวัสดิการสังคม 
   5.๑ งานสังคมสงเคราะห ์
   5.๒ งานพัฒนาชุมชน 
   5.3 งานสํงเสริมสวัสดิการสงัคม 
   5.4 งานกิจการสตรีและคนชรา 
   5.5 งานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 

ไม่ม ี 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     - งานตรวจสอบภายใน 

ก าหนดขึ้นตาม
โครงสร้างใหม ่

 
หมายเหตุ รายละเอียดการแบํงสํวนราชการและการก าหนดอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบตามประกาศ
องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง เรื่อง การก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการในองค์การบริหารสํวน
ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

        จากข๎อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง ได๎วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหนํงจากภารกิจที่จะด าเนินการในแตํละสํวนราชการในระยะเวลา ๓ ปี ข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็น
วําปริมาณงานในแตํละสํวนราชการมีเทําใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงประเภทใด สายงานใด 
จ านวนเทําใด ในสํวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให๎คุ๎มคําตํอการใช๎จําย
งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบงและเพ่ือให๎การบริงานขององค์การบริหารสํวนต าบล             
นาสะแบง เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 

 

การก าหนดสายงานในองค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารสํวนต าบล    
นาสะแบง มีปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (บริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู๎ดูแลบังคับ
บัญชา และมีหัวหน๎า สํวนราชการ (ผู๎อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต๎น ) 5 สํวนราชการ ปกครองบังคับ
บัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาในแตํละสํวนราชการ ซึ่งแตํละสํวนราชการมีสายงาน ในแตํละสํวนราชการ จ านวนคน            
ที่ประกอบไปด๎วย พนักงานสํวนต าบล  พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง 
เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด สํวนการคิดปริมาณงานในแตํละสายงาน ใช๎วิธีคิดจากข๎อ  ๗. สรุปปัญหา
และแนวทางในการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการและกรอบอัตราก าลัง  ในการคิดปริมาณงานแตํละสํวน
ราชการ เพ่ือได๎คําปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแตํละสายงานในภาพรวมที่ได๎มาเปรียบเทียบ
การก าหนดจ านวนอัตราคนในแตํละสายงาน ดังตาราง ตามข๎อ ๘.๒  ตารางข๎อ ๘.๓  และตารางข๎อ ๘.๔ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  เจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล คือ การจัดบริการ
สาธารณะแกํประชาชนในท๎องถิ่นชนบทอยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการที่เจตนารมณ์ดังกลําวจะบรรลุผลมาก
น๎อยเพียงใด “คน”  ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารในการบริหารที่เป็นสํวนส าคัญที่สุด เพราะคนหรือ
บุคลากรในองค์การจะเป็นผู๎ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย รวมทั้งเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอ่ืน ๆ 
ทั้งหมด ดังนั้นหากกระบวนการก าหนดอัตราการสรรหาและคัดเลือก  รวมทั้งกระบวนการพัฒนาความรู๎ และ
การสร๎างขวัญก าลังใจแกํบุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว ก็จะชํวยให๎
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ผู๎ปฏิบัติงานที่มีความความรู๎ ความสามารถและอุทิศแรงกายแรงใจในการท างาน 
ซึ่งจะเป็นพลังในการผลักดันให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินงานไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมากท่ีสุด 
  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล หมายถึง “ การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่
ปฏิบัติงานประจ าขององค์การบริหารสํวนต าบล นับตั้งแตํการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคลโดยมี
จุดมุํงหมายเพ่ือให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายขององค์การบริหารสํวนต าบล” 
  ดังนั้นเพ่ือให๎การพัฒนาบุคลากรของ อบต. โดยเฉพาะพนักงานสํวนต าบล จ าเป็นต๎องมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด๎านและตํอเนื่อง การพัฒนาพนักงานสํวนต าบล ของ อบต.บึงกาฬ ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ในกรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ไว๎ดังนี้ 

 ๑. สํงเสริมการศึกษาให๎ความรู๎แกํพนักงานสํวนต าบล 
 ๒. การศึกษาดูงาน / การประชุมเชิงปฏิบัติการอยํางตํอเนื่อง 
 ๓. การเพิ่มสวัสดิการแกํพนักงานสํวนต าบลและครอบครัวตามความเหมาะสมและฐานะทาง 

ครอบครัว 
 ๔. การให๎รางวัลตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และเป็นแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน 
 ๕. สํงเสริมความก๎าวหน๎าของพนักงานสํวนต าบลให๎มีความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 

 
๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
  จริยธรรมตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู๎ประกอบอาชีพการงานแตํละอยํางก าหนดขึ้นเพ่ือ
รักษาและสํงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไมํก็ได๎ดังนั้น
จรรยาบรรณ จึงถือวําเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรม ที่แตํละอาชีพก าหนดขึ้น หากปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกลําวถือวําเป็นมาตรฐานที่ดีเหมาะสม ส าหรับพนักงานสํวนต าบล ซึ่งถือวําเป็นข๎าราชการประเภทหนึ่ง 
ดังนั้นควรจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข๎าราชการ ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ดังนี้ 
 ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ๑.๑ พนักงานสํวนต าบล พ่ึงเป็นผู๎มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให๎เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานสํวนต าบล เชํนอยํางน๎อยต๎องถือศีล 

  ๑.๒ พนักงานสํวนต าบล พึงใช๎วิชาชีพในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความซื่อสัตย์และไมํ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เชํน ไมํเรียกเปอร์เซ็นต์จากโครงการตํางๆ 

  ๑.๓ พนักงานสํวนต าบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให๎มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให๎การปฏิบัติหน๎าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากข้ึน ต๎องหมั่นศึกษาหาความรู๎ โดยการเข๎ารับการฝึกอบรมตํางๆ ตามท่ีทางราชการจัดให๎ 

 
 



 

 ๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ๒.๑ พนักงานสํวนต าบล พึงปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก

อคติ เชํน ให๎การบริการแกํประชาชนผู๎บริการอยํางเสมอภาค 
  ๒.๒ พนักงานสํวนต าบล  พึงปฏิบัติหน๎าที่ราชการอยํางเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  

รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต๎องสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการไมํใชํเห็นแกํ
ประชาชนสํวนตัว หรือคณะผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล 

  ๒.๓ พนักงานสํวนต าบล  พึงปฏิบัติเป็นผู๎ตรงตํอเวลา และใช๎เวลาราชการให๎เป็นประโยชน์
ตํอทางราชการอยํางเต็มที่ เชํน ต๎องมาปฏิบัติงานตรงเวลาและอุทิศเวลาให๎แกํทางราชการบริหารสํวนต าบล
อยํางเต็มที ่
  ๒.๔ พนักงานสํวนต าบล ดูแลรักษาและใช๎ทรัพย์สินของทางราชการอยํางประหยัดสุดคุ๎มคํา 
โดยระมัดระวังมิให๎เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตํอทรัพย์สินของตนเอง เชํน ใช๎ทรัพย์สิน
ของทางราชการอยํางประหยัดและดูแลรักษาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ๓.๑ พนักงานสํวนต าบล  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให๎ความรํวมมือ

ชํวยเหลือกลุํมงานของตน ทั้งในด๎านการให๎ความคิดเห็น การชํวยท างานและการแก๎ปัญหารํวมกันรวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวําจะมีประโยชน์ตํอการพัฒนางานในความรับผิดชอบด๎วย 

  ๓.๒ พนักงานสํวนต าบล ซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสํผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา ทั้งในด๎าน
การปฏิบัติงาน  ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใต๎บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู๎
อยูํใต๎บังคับบัญชาด๎วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต๎องตามท านอง 

  ๓.๓ พนักงานสํวนต าบล พึงชํวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิด
ความสามัคคี รํวมแรงรํวมใจในบรรดาผู๎รํวมงานในการปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน์สํวนรวม 

  ๓.๔ พนักงานสํวนต าบล  พึงปฏิบัติตํอผู๎รํวมงานตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องด๎วยความสุภาพ มีน้ าใจ
มนุษย์สัมพันธ์อันดี 

  ๓.๕   พนักงานสํวนต าบล พึงละเว๎นจากการน าผลงานของผู๎อื่นมาเป็นของตน 
 

 ๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
๔.๑   พนักงานสํวนต าบล พึงให๎บริการประชาชนอยํางเต็มก าลังความสามารถ ด๎วยความ

เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใน และใช๎กิริยาวาจาที่สุภาพอํอนโยน เมื่อเห็นวําเรื่องใดไมํสามารถปฏิบัติได๎ หรือไมํอยูํ
ในอ านาจหน๎าที่ของตนจะต๎องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให๎ติดตํอยังหนํวยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบวํามีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ตํอไป 

  ๔.๒  พนักงานสํวนต าบล พึงประพฤติตนให๎เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
   ๔.๓  พนักงานสํวนต าบล พึงละเว๎นจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลคําเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให๎กันโดยเสนํหาจากผู๎มาติดตํอราชการ หรือผู๎ซึ่งอาจได๎รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน๎าที่ราชการนั้น หากได๎รับไว๎แล๎วและทราบภายหลังวํา ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว๎มีมูลคําเกินปกติ
วิสัย ก็ให๎รายงานผู๎บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแกํกรณี 

 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ก าหนดให๎รัฐจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข๎าราชการและพนักงานหรือลูกจ๎างอ่ืนของรัฐ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น ได๎มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข๎าราชการ พนักงาน และลูกจ๎างของ



 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎ ข๎าราชการ พนักงาน และลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โดยทั่วไปยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ ในการก ากับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให๎ตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเปิดเผย โปรํงใส  พร๎อมให๎ตรวจสอบ 
 ๓. พึงให๎บริการด๎วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 
เป็นหลัก 
 ๔. พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยํางคุ๎มคํา 
       ๕. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู๎  ความสามารถ  และตนเอง ให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
 

 พนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลนาสะแบง จะพึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อยํางเต็มก าลังความสามารถ ด๎วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของราชการ และให๎บริการประชาชนอยํางเสมอภาค  
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

*********************** 
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้จัดท้าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก้ากับความประพฤติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่สร้างความโปร่งใสมี
มาตรการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท้างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลธรรมเสนเพ่ือให้
การด้าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท้าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ือความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อ้านาจขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล้าดับ 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส้าหรับองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กันไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาสะแบง 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น”หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบล 
บึงกาฬ 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒  
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงทุกคน มีหน้าที่ด้าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ้านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตส้านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ซับซ้อน 
  (๕)  การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗)  การให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

(๑๐) การสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

ส่วนที ่๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
 ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต้าแหน่งหน้าที่ 



 

 ข้อ ๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก้าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส้าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ ๙ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจะกระท้าได้ต่อเมื่อมี
อ้านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเท่านั้น 
 ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องไม่ใช้สถานะหรือต้าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก้านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท้างานร่วมกับผู ้อื ่นด้วยความสุภาพ มีน้้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที ่จ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น้าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  

หมวดที๓่ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที๑่ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

 ข้อ ๑๕  ให้ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบง มีหน้าที่ควบคุมก้ากับการให้ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงอย่างเคร่งครัด โดยมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ด้าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่้าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด้าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็
ได ้
  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายก องค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาสะแบงหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบง หรือคณะกรรมการจริยธรรม 
ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรม การด้าเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูก



 

กล่าวหว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน                 
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระท้ามิได้ เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (๕)  ท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงกาฬ 
  (๖)  ด้าเนินการอ่ืนตามที่ก้าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด้ารงต้าแหน่งในส้านักงานปลัด 
 ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม 
ก้ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ 
  (๒) กรรมการจากพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสอง
คน 
  (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ ่นที่ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงนั้น จ้านวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กรรมการตาม(๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคนให้บุคลากรเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั ้งผู ้ช ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม ก้ากับ ส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบง 
  (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต้าบลนา
สะแบงในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ 
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค้าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ้านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค้าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค้าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค้าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยทันที ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส้าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิ
ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ้านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 

          (๘)  ด้าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น้ากฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
 



 

 
ส่วนที ่๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานส่วนท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการ 
 ข้อ ๑๙  ด้าเนินการตามข้อ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้านวนไม่
น้อยกว่าจ้านวน ๓ คน เป็นผู้ด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจความส้าคัญและระดับ
ต้าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อม
แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน้ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ ๒๑  หากการด้าเนินการสอบตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตามข้อ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด้าเนินการตามข้อ๑๘ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตาม ข้อ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด้าเนินการทางวินัย 
 ข้อ ๒๒  การด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ๑๘ ข้อ๑๙ และข้อ๒๑ 
ให้น้าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด้าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด้าเนินการตามข้อ๒๑ ให้ด้าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท้าให้การสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันไม่ใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด้าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด้าเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือนหรือด้าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน้าไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต้าแหน่ง
การพ้นจากต้าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือผู้ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๕  เมื่อมีการด้าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และเมื่อมีการสั่งการลงโทษ ตามข้อ๒๑  แล้ว
ใหอ้งค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงด้าเนินการให้เป็นไปตามค้าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๖  ผู ้ถูกลงโทษตามข้อ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะแบงภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  

 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๘ จัดให้การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด้าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลผลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 


