
แผนอ อัตรากกาล อัง  ๓  ปป
องคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง  อกาเภอศรปว ริไล

จ อังหว อัดบบึงกาฬ
ปป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑.หล อักการและเหตตุผล
ด ด้วยองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง อตาเภอศรรีวริไล 

จจังหวจัดบบึงกาฬ มรีความจตาเปป็ นต ด้องจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ประจตา
ปรีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๓ เพพพื่อให ด้การบรริหารงานบบุคคลขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ นไป.ตามอตานาจหน ด้าทรีพื่ กฎหมาย ดจังนรีน 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข ด้าราชการหรพอพนจักงาน
สสวนท ด้องถริพื่น (ก.กลาง) เรพพื่อง มาตรฐานทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับอจัตราตตาแหนสง
กตาหนดให ด้คณะกรรมการข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น          
(ก.จจังหวจัด) กตาหนดตตาแหนสงข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นวสา จะ
มรีตตาแหนสงใด ระดจับใด อยยสในสสวนราชการใด จตานวนเทสาใด ให ด้คตานบึงถบึง
ภาระหน ด้าทรีพื่ความรจับผริดชอบ ลจักษณะงานทรีพื่ต ด้องปฏริบจัตริ ความยาก 
ปรริมาณและคบุณภาพของงาน ตลอดจนทจั นงภาระคสาใช ด้จสายด ด้านบบุคคลของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบล โดยให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบล จจัดทตาแผน
อจัตรากตาลจังของข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นเพพพื่อใช ด้ในการ
กตาหนดตตาแหนสง โดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการข ด้าราชการหรพอ
พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น (ก.จจังหวจัด) ทจั นงนรีน ให ด้เปป็ นไปตามหลจักเกณฑค์ และ
วริธรีการทรีพื่คณะกรรมการกลางข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น 
(ก.กลาง) กตาหนด

๑.๒ คณะกรรมการกลางข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้อง
ถริพื่น (ก.กลาง) ได ด้มรีมตริเหป็นชอบประกาศกตาหนดตตาแหนสงข ด้าราชการหรพอ
พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น โดยกตาหนดแนวทางให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น เพพพื่อเปป็ นกรอบใน
การกตาหนดตตาแหนสงและการใช ด้ตตาแหนสงข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวน
ท ด้องถริพื่น โดยเสนอให ด้คณะกรรมการข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น
(ก.จจังหวจัด) พริจารณาให ด้ความเหป็นชอบ โดยได ด้กตาหนดให ด้องคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล แตสงตจั นงคณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง เพพพื่อ
วริเคราะหค์อตานาจหน ด้าทรีพื่และภารกริจขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
วริเคราะหค์ความต ด้องการกตาลจังคน วริเคราะหค์การวางแผนการใช ด้กตาลจังคน 
จจัดทตากรอบอจัตรากตาลจังและกตาหนดหลจักเกณฑค์และเงพพื่อนไขในการ
กตาหนดตตาแหนสงข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นตามแผนอจัตรา
กตาลจัง ๓ ปรี  



๑.๓ จากหลจักการและเหตบุผลดจังกลสาว องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบง จบึงได ด้จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  สตาหรจับปรีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขบึนน

๒. ว อัตถตุประสงคค์
๒.๑ เพพพื่อให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง มรีโครงสร ด้าง

การแบสงงานและระบบงานทรีพื่เหมาะสมไมสซตนาซ ด้อน
๒.๒ เพพพื่อให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง มรีการ

กตาหนดตตาแหนสง การจจัดอจัตรากตาลจังโครงสร ด้างให ด้เหมาะสมกจับอตานาจ
หน ด้าทรีพื่ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล ตามกฎหมายจจัดตจั นงองคค์กรปกครอง
สสวนท ด้องถริพื่นแตสละประเภท และตามพระราชบจัญญจัตริกตาหนดแผนและขจั นน
ตอนการกระจายอตานาจให ด้องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ.๒๕๔๒

๒.๓ เพพพื่อให ด้คณะกรรมการข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้อง
ถริพื่น (ก.จจังหวจัด) สามารถตรวจสอบการกตาหนดตตาแหนสงและการใช ด้
ตตาแหนสงข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น ข ด้าราชการครย บบุคลากร
ทางการศบึกษา ลยกจ ด้างประจตา และพนจักงานจ ด้าง ถยกต ด้องเหมาะสมหรพอไมส

๒.๔ เพพพื่อเปป็ นแนวทางในการดตาเนรินการวางแผนการพจัฒนา
บบุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ให ด้เหมาะสม

๒.๕ เพพพื่อให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  สามารถ
วางแผนอจัตรากตาลจังในการ        บรรจบุแตสงตจั นงข ด้าราชการหรพอพนจักงาน
สสวนท ด้องถริพื่น ข ด้าราชการครย บบุคลากรทางการศบึกษา ลยกจ ด้างประจตา และ
พนจักงานจ ด้าง เพพพื่อให ด้การบรริหารงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเกริด
ประโยชนค์ตสอประชาชน เกริดผลสจัมฤทธริธิ์ตสอภารกริจตามอตานาจหน ด้าทรีพื่ มรี
ประสริทธริภาพ มรีความคบุ ด้มคสา สามารถลดขจั นนตอนการปฏริบจัตริงาน และมรีการ
ลดภารกริจและยบุบเลริกหนสวยงานทรีพื่ไมสจตาเปป็ น การปฏริบจัตริภารกริจสามารถ
ตอบสนองความต ด้องของประชาชนได ด้เปป็ นอยสางดรี

๒.๖ เพพพื่อให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง สามารถ
ควบคบุมภาระคสาใช ด้จสายด ด้านการบรริหารงานบบุคคลให ด้เปป็ นไปตามทรีพื่
กฎหมายกตาหนด

๓. กรอบแนวคริดในการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
คณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง  ซ บึพื่งประกอบด ด้วยนายก

องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น  เปป็ นประธาน ปลจัดองคค์กรปกครองสสวนท ด้อง
ถริพื่น หจัวหน ด้าสสวนราชการทบุกสสวนราชการ เปป็ นกรรมการ และมรีข ด้าราชการ
หรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น 1 คนเปป็ นเลขานบุการ จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3
ปรี  โดยมรีขอบเขตเนพนอหาครอบคลบุมในเรพพื่องตสางๆ  ดจังตสอไปนรีน



3.1  วริเคราะหค์ภารกริจ  อตานาจหน ด้าทรีพื่ความรจับผริดชอบของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ตามกฎหมายจจัดตจั นงองคค์กรปกครอง
สสวนท ด้องถริพื่นแตสละประเภท และตามพระราชบจัญญจัตริแผนและขจั นนตอน
การกระจายอตานาจให ด้องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น  พ.ศ.2542  ตลอด
จนกฎหมายอพพื่นให ด้สอดคล ด้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกริจและสจังคมแหสง
ชาตริ แผนพจัฒนาจจังหวจัด แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนาตตาบล นโยบาย
ของรจัฐบาล  นโยบายผย ด้บรริหาร และสภาพปจัญหาขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบง เพพพื่อให ด้การดตาเนรินการขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง บรรลบุผลตามพจันธกริจทรีพื่ตจั นงไว ด้ จตาเปป็ นต ด้องจจัดสรรอจัตรากตาลจัง ตาม
หนสวยงานตสางๆ ให ด้เหมาะสมกจับเปด้าหมายการดตาเนรินการ โดยมบุมมองนรีน
เปป็ นการพริจารณาวสา งานในปจัจจบุบจันทรีพื่ดตาเนรินการอยยสนจั นนครบถ ด้วนและตรง
ตามภารกริจหรพอไมส อยสางไร หากงานทรีพื่ทตาอยยสในปจัจจบุบจันไมสตรงกจับภารกริจ
ในอนาคตกป็ต ด้องมรีการวางแผนกรอบอจัตรากตาลจังให ด้ปรจับเปลรีพื่ยนไปตาม
ทริศทางในอนาคต รวมถบึงหากงานในปจัจจบุบจันบางสสวนไมสต ด้องดตาเนรินการ
แล ด้ว  อาจทตาให ด้การจจัดสรรกตาลจังคนของบางสสวนราชการเปลรีพื่ยนแปลง
ไป ทจั นงนรีน เพพพื่อให ด้เกริดการเตรรียมความพร ด้อมในเรพพื่องกตาลจังคนให ด้รองรจับ
สถานการณค์ในอนาคต

3.2  การกตาหนดโครงสร ด้างการแบสงสสวนราชการภายในและ
การจจัดระบบงาน  เพพพื่อรองรจับภารกริจตามอตานาจหน ด้าทรีพื่ความรจับผริดชอบ  
ให ด้สามารถแก ด้ปจัญหาของจจังหวจัดบบึงกาฬได ด้อยสางมรีประสริทธริภาพ

3.3  การวริเคราะหค์ต ด้นทบุนคสาใช ด้จสายของกตาลจังคน : Supply 
pressure  เปป็ นการนตาประเดป็นคสาใช ด้จสายบบุคลากรเข ด้ามารสวมในการ
พริจารณา เพพพื่อการจจัดการทรจัพยากรบบุคคลทรีพื่มรีอยยสเปป็ นไปอยสางมรี
ประสริทธริภาพสยงสบุด กตาหนดตตาแหนสงในสายงานตสางๆ จตานวนตตาแหนสง 
และระดจับตตาแหนสง ให ด้เหมาะสมกจับภาระหน ด้าทรีพื่  ความรจับผริดชอบ 
ปรริมาณงาน และคบุณภาพของงาน รวมทจั นงสร ด้างความก ด้าวหน ด้าในสาย
อาชรีพของกลบุสมงานตสางๆ  โดยในสสวนนรีนจะคตานบึงถบึง

3.3.1  การจจัดระดจับชจั นนงานทรีพื่เหมาะสม  ในพริจารณา
ถบึงต ด้นทบุนตสอการกตาหนดระดจับชจั นนงานในแตสละประเภท  เพพพื่อให ด้การ
กตาหนดตตาแหนสงและการปรจับระดจับชจั นนงานเปป็ นไปอยสางประหยจัดและมรี
ประสริทธริภาพสยงสบุด

3.3.2  การจจัดสรรประเภทของบบุคลากรสสวนท ด้องถริพื่น  
(ข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น ข ด้าราชการครย บบุคลากรทางการ
ศบึกษา ลยกจ ด้างประจตา และพนจักงานจ ด้าง) โดยหลจักการแล ด้ว การจจัด
ประเภทลจักษณะงานผริดจะมรีผลกระทบตสอประสริทธริภาพ และต ด้นทบุนใน
การทตางานขององคค์กร ดจังนจั นน ในการกตาหนดอจัตรากตาลจังข ด้าราชการหรพอ
พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นในแตสละสสวนราชการจะต ด้องมรีการพริจารณาวสา



ตตาแหนสงทรีพื่กตาหนดในปจัจจบุบจันมรีความเหมาะสมหรพอไมสหรพอควรเปลรีพื่ยน
ลจักษณะการกตาหนดตตาแหนสงเพพพื่อให ด้การทตางานเปป็ นไปอยสางมรี
ประสริทธริภาพมากขบึนน  โดยภาระคสาใช ด้จสายด ด้านการบรริหารงานบบุคคลต ด้อง
ไมสเกรินร ด้อยละสรีพื่ส ริบ (๔๐%) ของงบประมาณรายจสายตามมาตรา  35  
แหสงพระราชบจัญญจัตริระเบรียบบรริหารงานบบุคคลสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ.2542

3.4  การวริเคราะหค์กระบวนการและเวลาทรีพื่ใช ด้ในการปฏริบจัตริ
งาน เปป็ นการนตาข ด้อมยลเวลาทรีพื่ใช ด้ในการปฏริบจัตริงานตามกระบวนการจรริง 
(Work process) เพพพื่อวริเคราะหค์ปรริมาณงานตสอบบุคคลจรริง โดย
สมมบุตริฐานทรีพื่วสา งานใดทรีพื่ต ด้องมรีกระบวนการและเวลาทรีพื่ใช ด้มากกวสาโดย
เปรรียบเทรียบยสอมต ด้องใช ด้อจัตรากตาลจังคนมากกวสา  อยสางไรกป็ดรีในภาค
ราชการสสวนท ด้องถริพื่นนจั นนงานบางลจักษณะ เชสน งานกตาหนดนโยบาย งาน
มาตรฐาน งานเทคนริคด ด้านชสาง หรพองานบรริการบางประเภทไมสสามารถ
กตาหนดเวลามาตรฐานได ด้ ดจังนจั นน การคตานวณเวลาทรีพื่ใช ด้ในกรณรีของภาค
ราชการสสวนท ด้องถริพื่นนจั นน จบึงทตาได ด้เพรียงเปป็ นข ด้อมยลเปรรียบเทรียบ 
(Relative Information) มากกวสา    จะเปป็ นข ด้อมยลทรีพื่ใช ด้ในการกตาหนด
คตานวณอจัตรากตาลจังตสอหนสวยงานจรริงเหมพอนในภาคเอกชน นอกจากนจั นน
กสอน  จะคตานวณเวลาทรีพื่ใช ด้ในการปฏริบจัตริงานแตสละสสวนราชการจะต ด้อง
พริจารณาปรริมาณงาน ลจักษณะงานทรีพื่ปฏริบจัตริ    วสามรีความสอดคล ด้องกจับ
ภารกริจของหนสวยงานหรพอไมส เพราะในบางครจั นงอาจเปป็ นไปได ด้วสางานทรีพื่
ปฏริบจัตริอยยสในปจัจจบุบจันมรีลจักษณะเปป็ นงานโครงการพริเศษ หรพองานของ
หนสวยงานอพพื่น กป็มรีความจตาเปป็ นต ด้องมาใช ด้ประกอบการพริจารณาด ด้วย

การวางแผนอจัตรากตาลจังขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง  ได ด้กตาหนดอจัตรากตาลจังในแตสละสสวนราชการประกอบด ด้วย  
หจัวหน ด้าสสวนราชการ  1  อจัตรา  ตตาแหนสงระดจับผย ด้อตานวยการกอง  มรีหน ด้า
ทรีพื่บจังคจับบจัญชาบบุคลากรในสสวนราชการนจั นน ๆ ทบุกตตาแหนสง  ตตาแหนสงรอง
ลงมา จะเปป็ น ตตาแหนสงแตสละงาน ซ บึพื่ง กตาหนดเปป็ นสายงานวริชาการ ผย ด้มรี
คบุณวบุฒริระดจับปรริญญาตรรี  ตตาแหนสงสายงานทจัพื่วไป  ผย ด้มรีคบุณวบุฒริตตพื่ากวสา
ปรริญญาตรรี ลยกจ ด้างประจตา พนจักงานจ ด้างตามภารกริจ  และพนจักงานจ ด้าง
ทจัพื่วไป  ตามลตาดจับ  การกตาหนดในลตาดจับชจั นนเพพพื่อสะดวกในการบจังคจับ
บจัญชาและมรีผย ด้รจับผริดชอบสายงานนจั นน ๆ เปป็ นผย ด้มรีความรย ด้ประสบการณค์ ทรีพื่
แตสละตตาแหนสงควรมรีเปป็ นสตาคจัญ ซบึพื่งการวางแผนกตาลจังคนและการกตาหนด
กรอบอจัตรากตาลจังคนมรีความสตาคจัญ เปป็ นประโยชนค์ตสอองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล และสสงผลกระทบตสอความสตาเรป็จหรพอความล ด้มเหลวของ องคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล การกตาหนดอจัตรากตาลจังคนอยสางเปป็ นระบบและตสอเนพพื่อง
จะชสวยทตาให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง สามารถปรจับตจัวให ด้เข ด้า
กจับสภาพแวดล ด้อมทรีพื่มรีการเปลรีพื่ยนแปลงอยสางรวดเรป็วได ด้อยสางทจันทสวงทรี
ทตาให ด้การจจัดหา การใช ด้และการพจัฒนาทรจัพยากรบบุคคลเปป็ นไปอยสางมรี



ประสริทธริภาพ ดจังนจั นนการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจบึงมรีความสตาคจัญ
และเปป็ นประโยชนค์โดยสรบุปได ด้ ดจังนรีน

๓ .๔ .๑ ทตา ให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตา บลนาสะแบง
สามารถพยากรณค์ส ริพื่งทรีพื่อาจจะเกริดขบึนนในอนาคต จากการเปลรีพื่ยนแปลง
ทางด ด้านเศรษฐกริจ การเมพอง กฎหมาย และเทคโนโลยรีทตาให ด้องคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงสามารถวางแผนกตาลจังคนและเตรรียมการ
รองรจับกจับเหตบุการณค์ดจังกลสาวไว ด้ลสวงหน ด้า (Early Warning) ซบึพื่งจะชสวย
ทตาให ด้ปจัญหาทรีพื่องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง จะเผชริญในอนาคต
เกรีพื่ยวกจับทรจัพยากรบบุคคลลดความรบุนแรงลงได ด้

๓.๔.๒ ทตาให ด้ทราบข ด้อมยลพพนนฐานทจั นงด ด้านอบุปสงคค์และ
อบุปทานของทรจัพยากรบบุคคลทรีพื่มรีอยยส

ในปจัจจบุบจันและในอนาคต องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  จบึง
สามารถวางแผนลสวงหน ด้าเกรีพื่ยวกจับการใช ด้ทรจัพยากรบบุคคลให ด้สอดคล ด้อง
กจับสภาวะแวดล ด้อมตสางๆ ทรีพื่มรีการเปลรีพื่ยนแปลงไป

๓.๔.๓ การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะเปป็ นกริจกรรม
เชพพื่อมโยงระหวสางการจจัดการ

ทรจัพยากรบบุคคลและการวางแผนเชริงกลยบุทธค์ขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาสะแบง ให ด้สอดคล ด้องกจันทตาให ด้การดตาเนรินการขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ นไปอยสางมรีประส ริทธริภาพนตาไปสยสเปด้า
หมายทรีพื่ต ด้องการ

๓.๔.๔ ชสวยลดปจัญหาด ด้านตสางๆ เกรีพื่ยวกจับการบรริหารกตาลจัง
คน เชสน ปจัญหาโครงสร ด้างอายบุ

กตาลจังคน ปจัญหาคนไมสพอกจับงานตามภารกริจใหมส เปป็ นต ด้น ซ บึพื่งปจัญหาบาง
อยสางแม ด้วสาจะไมสอาจแก ด้ไขให ด้หมดสรินนไปได ด้ด ด้วยการวางแผนกตาลจังคนแตส
การทรีพื่หนสวยงานได ด้มรีการวางแผนกตาลจังคนไว ด้ลสวงหน ด้ากป็จะชสวยลดความ
รบุนแรงของปจัญหานจั นนลงได ด้

๓.๔.๕ ชสวยให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง 
สามารถทรีพื่จะจจัดจตานวน ประเภท และระดจับทจักษะของกตาลจังคนให ด้เหมาะ
สมกจับงานในระยะเวลาทรีพื่เหมาะสม ทตาให ด้กตาลจังคนสามารถปฏริบจัตริงานได ด้
อยสางมรีประสริทธริภาพ สสงผลให ด้ทจั นงกตาลจังคนและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาสะแบง บรรลบุวจัตถบุประสงคค์ทรีพื่กตาหนดไว ด้อจันจะสสงผลให ด้เกริดประโยชนค์
สยงสบุดขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง โดยรวม

๓.๔.๒ การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะทตาให ด้การ
ลงทบุนในทรจัพยากรบบุคคลของ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เกริดประโยชนค์สยงสบุดและไมสเกริด
ความสยญเปลสาอจันเนพพื่องมาจากการลงทบุนผลริตและพจัฒนาทรจัพยากร
บบุคคลของหนสวยงานไมสตรงกจับความต ด้องการ



๓.๔.๒ ชสวยทตาให ด้เกริดการจ ด้างงานทรีพื่เทสาเทรียมกจันอยสางมรี
ประสริทธริภาพ (Equal 

Employment Opportunity : EEO) เนพพื่องจากการกตาหนดกรอบ
อจัตรากตาลจังจะนตาไปสยสการวางแผนกตาลจังคนทรีพื่มรีประสริทธริภาพ อจันจะสสงผล
ให ด้การจจัดการทรจัพยากรบบุคคลบรรลบุผลสตาเรป็จ โดยเรริพื่มตจั นงแตสกริจกรรมการ
สรรหา การคจัดเลพอก การบรรจบุแตสงตจั นง การพจัฒนาและฝบึกอบรม การ
ประเมรินผลการปฏริบจัตริงาน การวางแผนความก ด้าวหน ด้าในสายอาชรีพ การ
วางแผนสพบทอดตตาแหนสง การจสายคสาตอบแทน เปป็ นต ด้น

3.5  การวริเคราะหค์ผลงานทรีพื่ผสานมาเพพพื่อประกอบการกตาหนด
กรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นการนตาผลลจัพธค์ทรีพื่พบึงประสงคค์ของแตสละสสวนราชการ
และพจันธกริจขององคค์กรมายบึดโยงกจับจตานวนกรอบอจัตรากตาลจัง       ทรีพื่ต ด้อง
ใช ด้สตาหรจับการสร ด้างผลลจัพธค์ทรีพื่พบึงประสงคค์ให ด้ได ด้ตามเปด้าหมาย โดย
สมมตริฐานทรีพื่วสา หากผลงานทรีพื่ผสานมาเปรรียบเทรียบกจับผลงานในปจัจจบุบจัน
และในอนาคตมรีความแตกตสางกจันอยสางมรีนจัยสตาคจัญ อาจต ด้องมรีการ
พริจารณาแนวทางในการกตาหนด/เกลรีพื่ยอจัตรากตาลจังใหมส เพพพื่อให ด้เกริดการ
ทตางานทรีพื่มรีประสริทธริภาพและสนจับสนบุนการทตางานตามภารกริจของสสวน
ราชการและองคค์กรอยสางสยงสบุด

3.6  การวริเคราะหค์ข ด้อมยลจากความคริดเหป็นแบบ 360 องศา  
เปป็ นการสอบถามความคริดเหป็นจากผย ด้มรีสสวนได ด้สสวนเสรียหรพอนตาประเดป็น
ตสางๆ อยสางเรพพื่องการบรริหารงาน งบประมาณ  คน  มาพริจารณาอยสางน ด้อย
ใน  3  ประเดป็นดจังนรีน

3.6.1  เรพพื่องพพนนทรีพื่และการจจัดโครงสร ด้างองคค์กร  
เนพพื่องจากการจจัดโครงสร ด้างองคค์กรและการแบสงงานในพพนนทรีพื่นจั นนจะมรีผลตสอ
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นอยสางมาก  เชสน  หากกตาหนดโครงสร ด้าง
ทรีพื่มากเกรินไปจะทตาให ด้เกริดตตาแหนสงงานขบึนนตามมาอรีกไมสวสาจะเปป็ นงาน
หจัวหน ด้าฝส าย  งานธบุรการ  สารบรรณและบรริหารทจัพื่วไปในสสวนราชการนจั นน 
ซบึพื่งอาจมรีความจตาเปป็ นต ด้องทบทวนวสาการกตาหนดโครงสร ด้างในปจัจจบุบจัน
ของแตสละสสวนราชการนจั นนมรีความเหมาะสมมากน ด้อยเพรียงใด

3.6.2  เรพพื่องการเกษรียณอายบุราชการ  เนพพื่องจาก
หลายๆ  สสวนราชการในปจัจจบุบจันมรีข ด้าราชการสยงอายบุจตานวนมาก ดจังนจั นน 
อาจต ด้องมรีการพริจารณาถบึงการเตรรียมการเรพพื่องกรอบอจัตรากตาลจังทรีพื่จะ
รองรจับการเกษรียณอายบุของข ด้าราชการ ทจั นงนรีน ไมสวสาจะเปป็ นการถสายทอด
องคค์ความรย ด้ การปรจับตตาแหนสงทรีพื่เหมาะสมขบึนนทดแทนตตาแหนสงทรีพื่จะ
เกษรียณอายบุไป  เปป็ นต ด้น

3.6.3  ความคริดเหป็นของผย ด้มรีสสวนได ด้สสวนเสรีย  เปป็ นการ
สอบถามจากเจ ด้าหน ด้าทรีพื่ภายในสสวนราชการและผย ด้ทรีพื่มรีสสวนเกรีพื่ยวข ด้องกจับ
สสวนราชการนจั นนๆ  ผสานการสสงแบบสอบถามหรพอการสจัมภาษณค์ซบึพื่งมบุมมอง



ตสางๆ  อาจทตาให ด้การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นไปอยสางมรี
ประสริทธริภาพมากขบึนน

3.7  การพริจารณาเปรรียบเทรียบกจับกรอบอจัตรากตาลจังขององคค์
กรอพพื่นๆ  กระบวนการนรีนเปป็ นกระบวนการนตาข ด้อมยลของอจัตรากตาลจังในหนสวย
งานทรีพื่มรีลจักษณะงานใกล ด้เครียงกจัน  เชสน  การเปรรียบเทรียบจตานวนกรอบ
อจัตรากตาลจังของงานการเจ ด้าหน ด้าทรีพื่ใน อบต.ก.  และงานการเจ ด้าหน ด้าทรีพื่ใน 
อบต. ข. ซบึพื่งมรีหน ด้าทรีพื่รจับผริดชอบคล ด้ายกจัน  โดยสมมตริฐานทรีพื่วสาแนวโน ด้ม
ของการใช ด้อจัตรากตาลจังของแตสละองคค์กรในลจักษณะงานและปรริมาณงาน
แบบเดรียวกจันนสาจะมรีจตานวนและการกตาหนดตตาแหนสงคล ด้ายคลบึงกจันได ด้

3.8  ให ด้องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นมรีแผนการพจัฒนา
ข ด้าราชการหรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น ทบุกคน  โดยต ด้องได ด้รจับการพจัฒนา
ความรย ด้ความสามารถอยสางน ด้อยปรีละ  1  ครจั นง

การวริเคราะหค์ข ด้อมยลเพพพื่อกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังไมสมบุสงเน ด้นใน
การเพริพื่ม  เกลรีพื่ย  หรพอลดจตานวนกรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นสตาคจัญ  แตสมรีจบุดมบุสง
หมายเพพพื่อให ด้สสวนราชการมรีแนวทางในการพริจารณากตาหนดกรอบอจัตรา
กตาลจังทรีพื่เปป็ นระบบมากขบึนน  นอกจากนจั นนยจังมรีจบุดมบุสงเน ด้นให ด้สสวนราชการ
พริจารณาการกตาหนดตตาแหนสงทรีพื่เหมาะสม  (Right  Jobs)  มากกวสาการ
เพริพื่ม/ลดจตานวนตตาแหนสง  ตจัวอยสางเชสน  การวริเคราะหค์ต ด้นทบุนคสาใช ด้จสาย
แล ด้ว พบวสาการกตาหนดกรอบตตาแหนสงในประเภททจัพื่วไปอาจมรีความเหมาะ
สมน ด้อยกวสาการกตาหนดตตาแหนสงประเภทวริชาการในบางลจักษณะงาน 
ทจั นงๆ ทรีพื่ใช ด้ต ด้นทบุนไมสแตกตสางกจันมาก รวมถบึงในการพริจารณาทรีพื่
กระบวนการทตางานกป็พบวสาเปป็ นลจักษณะงานในเช ริงการวริเคราะหค์ในสาย
อาชรีพมากกวสางานในเชริงปฏริบจัตริงาน และสสวนราชการอพพื่น  กป็กตาหนด
ตตาแหนสงในงานลจักษณะนรีนเปป็ นตตาแหนสงประเภทวริชาการ ถ ด้าเกริดกรณรีเชสน
นรีนกป็นสาจะมรีเหตบุผลเพรียงพอทรีพื่จะกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังในลจักษณะงานนรีน
เปป็ นตตาแหนสงประเภทวริชาการ  โดยไมสได ด้เพริพื่มจตานวนตตาแหนสงของสสวน
ราชการเลย โดยสรบุปอาจกลสาวได ด้วสา กรอบแนวคริดการวริเคราะหค์อจัตรา
กตาลจัง (Effective Man  Power  Planning  Framework) นรีนจะ
เปป็ นแนวทางให ด้สสวนราชการสามารถมรีข ด้อมยลเช ริงวริเคราะหค์อยสางเพรียงพอ
ในการทรีพื่จะอธริบายเหตบุผลเชริงวริชาการสตาหรจับการวางแผนกรอบอจัตรา
กตาลจังทรีพื่เหมาะสมตามภารกริจงานของแตสละสสวนราชการ  นอกจากนจั นน
การรวบรวมข ด้อมยลโดยวริธรีการดจังกลสาวจะทตาให ด้สสวนราชการ สามารถนตา
ข ด้อมยลเหลสานรีนไปใช ด้ประโยชนค์ในเรพพื่องอพพื่นๆ  เชสน

- การใช ด้ข ด้อมยลทรีพื่หลากหลายจะทตาให ด้เกริดการยอมรจับได ด้
มากกวสาโดยเปรรียบเทรียบหากจะต ด้องมรีการเกลรีพื่ยอจัตรากตาลจังระหวสาง
หนสวยงาน



- การจจัดทตากระบวนการจรริง (work  Process)  จะทตาให ด้
ได ด้เวลามาตรฐานทรีพื่จะสามารถนตาไปใช ด้วจัดประสริทธริภาพในการทตางาน
ของบบุคคลได ด้อยสางถยกต ด้อง  รวมถบึงในระยะยาวสสวนราชการสามารถนตา
ผลการจจัดทตากระบวนการและเวลามาตรฐานนรีนไปวริเคราะหค์เพพพื่อการ
ปรจับปรบุงกระบวนการ  (Process         Re-engineer)  อจันจะนตาไปสยส
การใช ด้อจัตรากตาลจังทรีพื่เหมาะสมและมรีประสริทธริภาพมากขบึนน

-การเกป็บข ด้อมยลผลงาน  จะทตาให ด้สามารถพยากรณค์แนวโน ด้ม
ของภาระงาน  ซบึพื่งจะเปป็ นประโยชนค์ในอนาคตตสอสสวนราชการในการเตรรี
ยมปรจับยบุทธศาสตรค์ในการทตางาน  เพพพื่อรองรจับภารกริจทรีพื่จะเพริพื่ม/ลดลอง

3.๙ กระบวนการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ประจตา
ปรีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

3.๙.๑ แตสงตจั นงคณะทตางานจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี
3.๙.๒ ประชบุมคณะทตางานจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  

3.๙.2.1 ทบทวนวริสจัยทจัศนค์ พจันธกริจและ
ยบุทธศาสตรค์ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาสะแบง

3.๙.2.๒ ทบทวนข ด้อมยลพพนนฐานองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาสะแบง เชสน กฎระเบรียบ การ
แบสงสสวนราชการภายใน และกรอบอจัตรา
กตาลจังในแตสละหนสวยงาน ภารกริจงาน ฯลฯ 
เปป็ นต ด้น

3.๙.2.๓ วริเคราะหค์อจัตรากตาลจังในปจัจจบุบจัน 
(Supply Analysis)

3.๙.๓ เพพพื่อจจัดทตารสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรีของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง และสสงคณะทตางานเพพพื่อปรจับแตสงรสาง
แผนอจัตรากตาลจัง 

3.๙.๔ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ขอความ
เหป็นชอบรสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ตสอคณะกรรมการพนจักงานสสวนตตาบล
จจังหวจัดบบึงกาฬ 

3.๙.๕ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ประกาศ
ใช ด้แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปรี   ประจตางบประมาณ 2561 – 2563  

3.๙.๖ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง จจัดสสงแผน
อจัตรากตาลจังทรีพื่ประกาศใช ด้แล ด้ว ให ด้ อตาเภอ และจจังหวจัด และสสวนราชการใน
สจังกจัด 



ตารางกระบวนการ ข อัขั้นตอนการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป
องคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง

วจัน เดพอน ปรี รายการทรีพื่ดตาเนรินการ หมายเหตบุ
1 ๗ ส.ค.
๒๕ 60

แตสงตจั นงคณะทตางาน

21 ส.ค.
๒๕ 60

ประชบุมคณะทตางาน ทบทวนวริสจัยทจัศนค์ พจันธ
กริจ  ยบุทธศาสตรค์ 
ภารงาน  อจัตรากตาลจังทรีพื่มรี
อยยส ฯลฯ

23 ส.ค.
๒๕ 60

ขอแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปรี  
อบต.ข ด้างเครียง

อบต.นาสริงหค์ , อบต.นา
แสง

๒ 5 ส.ค.
๒๕ 60

จจัดสสงรสางแผนให ด้คณะทตางาน
พริจารณา

พริจารณารสางแผนอจัตรา
กตาลจัง 3 ปรี

๒ 6-๓๑ ส.ค.
๒๕ 60

เสนอคณะอนบุกรรมการจจัดทตา
แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปรี  จจังหวจัด
บบึงกาฬพริจารณา

ก.ย.60 ก.อบต.จจังหวจัดบบึงกาฬ 
ประชบุมพริจารณาให ด้ความเหป็น
ชอบ

ก.ย.60 จจังหวจัดจจัดสสงมตริ ก.อบต. ให ด้ 
อบต.นาสะแบง

ปลายเดพอน ก.ย.60

ก.ย.60 ประกาศใช ด้แผนอจัตรากตาลจัง 3 
ปรี  

1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63

ต.ค.60 รายงานและจจัดสสงแผนอจัตรา
กตาลจัง 3 ปรี  

จจังหวจัดบบึงกาฬ , อตาเภอ
ศรรีวริไล

๔. สภาพปอัญหาของพพขั้นทปที่และความตต้องการของประชาชน

ทปที่ต อัขั้ง  ตตาบลนาสะแบง  เดริมนจั นนเปป็ นหมยสบ ด้านของตตาบลชบุมภยพร  
อตาเภอศรรีวริไล  ด ด้วยการปกครองในขณะนจั นนอยยสไกลจากตจัวอตาเภอ  จบึงได ด้
แบสงแยกการปกครองเปป็ นตตาบลนาสะแบง  และเมพพื่อปรี   พ.ศ. 2539  จบึง
ได ด้ยกฐานะขบึนนเปป็ นองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ปจัจจบุบจันเปป็ น
ตตาบลทรีพื่ตจั นงอยยสในเขตการปกครองของอตาเภอศรรีวริไล  มรีจตานวนหมยสบ ด้านทจั นง
สรินน  9  หมยสบ ด้าน  ได ด้แกส  หมยส 1  บ ด้านนาสะแบง  หมยส 2  บ ด้านนาสะแบง
ทบุสง  หมยส 3 บ ด้านนาสะแบงสามจัคครี  หมยส 4  บ ด้านหนองจริก  หมยส 5  บ ด้าน
หนองบจัวงาม  หมยส 6  บ ด้านหนองบจัวเงริน  หมยส 7 บ ด้านโนนสวสาง  หมยส 8  
บ ด้านสจันทรายงาม  หมยสทรีพื่ 9  บ ด้านใหมสชมภย  



องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ตจั นงอยยส เลขทรีพื่ ๑ 51 หมยส
ทรีพื่ 3 บ ด้านนาสะแบงสามจัคครี ตตาบลนาสะแบง อตาเภอศรรีวริไล จจังหวจัด
บบึงกาฬ  หสางจากทรีพื่วสาการอตาเภอศรรีวริไลประมาณ 8 กริโลเมตร มรีเนพนอทรีพื่
ทจั นงหมด 46,962.5 ไรส  หรพอ  75.14 ตารางกริโลเมตร เปป็ นองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลขนาดกลาง โดยมรีจบุดยพนทางยบุทธศาสตรค์ 
(positioning) คพอ การพจัฒนาด ด้านโครงสร ด้างพพนนฐานให ด้ได ด้มาตรฐาน
ครอบคลบุมทบุกพพนนทรีพื่ ระบบคมนาคมขนสสงและสาธารณยปโภคทรีพื่มรี
ประสริทธริภาพ มรีการอนบุรจักษค์และใช ด้ทรจัพยากรธรรมชาตริอยสางคบุ ด้มคสาและ
ยจัพื่งยพน เปป็ นท ด้องถริพื่นนสาอยยสประชาชนมรีคบุณภาพชรีวริตทรีพื่ดรี โดยมรีการพจัฒนา
ศจักยภาพของคนและชบุมชนให ด้เข ด้มแขป็ง มรีคบุณธรรมและจรริยธรรม ดตารงไว ด้
ซบึพื่งวจัฒนธรรมและประเพณรีอจันดรีงาม และมรีการบรริหารจจัดการบ ด้านเมพองทรีพื่ดรี
อยสางมรีคบุณภาพตามหลจักธรรมาภริบาล

อาณาเขตขององคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง
ทริศเหนพอ  ตริดตสอกจับ  เขตตตาบลศรรีวริไล และเขตตตาบลนาสริงหค์
ทริศใต ด้  ตริดตสอกจับ  เขตตตาบลนาแสง อตาเภอศรรีวริไล  และเขตตตาบลปส งไฮ
อตาเภอเซกา
ทริศตะวจันออก  ตริดตสอกจับ  เขตตตาบลชจัยพร อตาเภอเมพองบบึงกาฬ
ทริศตะวจันตก  ตริดตสอกจับ  เขตกจับตตาบลชบุมภยพร อตาเภอศรรีวริไล  และเขต
ตตาบลปสาแฝก  อตาเภอพรเจรริญ

เนพขั้อทปที่  พพนนทรีพื่ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  มรี
เนพนอทรีพื่ทจั นงหมด  46,962.5  ไรส          (75.14  ตร.กม.) 

ภภูม ริประเทศและสภาพภภูม ริอากาศโดยท อัที่วไป  เปป็ นพพนนทรีพื่
ราบลบุสมมรีหนองนตนาตามธรรมชาตริ เหมาะสตาหรจับทตาการเกษตรกรรม 
ลจักษณะหมยสบ ด้านตจั นงอยยสเปป็ นกลบุสมๆ

ภภูม ริอากาศ
ลจักษณะภยมริอากาศ  เปป็ นแบบมรสบุม  มรี  3  ฤดย   คพอ
- ฤดยร ด้อน เรริพื่มตจั นงแตสเดพอน กบุมภาพจันธค์   ถบึง  เดพอน

เมษายน
- ฤดยฝน     เรริพื่มตจั นงแตสเดพอน พฤษภาคม   ถบึง  

เดพอนตบุลาคม
- ฤดยหนาว  เรริพื่มตจั นงแตสเดพอน พฤศจริกายน  ถบึง  

เดพอนมกราคม

เพพพื่อให ด้การวางแผนอจัตรากตาลจัง  ๓  ปรี  มรีความครบถ ด้วน  องคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง สามารถดตาเนรินการตามอตานาจหน ด้าทรีพื่ได ด้



อยสางมรีประสริทธริภาพ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงจบึงได ด้วริเคราะหค์
สภาพปจัญหาในเขตพพนนทรีพื่  ความจตาเปป็ นพพนนฐานและความต ด้องการของ
ประชาชนโดยสภาพทจัพื่วไปของเขตพพนนทรีพื่ทรีพื่รจับผริดชอบและความต ด้องการ
ของประชาชนโดยแบสงออกเปป็ นด ด้านตสางๆดจังนรีน

1.  ดต้านโครงสรต้างพพขั้นฐาน
      1.1   เส ด้นทางคมนาคม ปจัญหาถนน สะพาน ทางเท ด้า
        1.2   นตนาเพพพื่ออบุปโภค บรริโภค

        1.3   ปจัญหาเกรีพื่ยวกจับไฟฟด้า ไฟฟด้าสาธารณะ
1.4   ปจัญหาระบบผจังเมพอง การจราจร

2. ดต้านเศรษฐกริจ
       2.1  การประกอบอาชรีพในหมยสบ ด้าน

-ขาดแคลนเงรินทบุนและแหลสงเงรินทบุนเพพพื่อใช ด้ลงทบุน
ประกอบอาชรีพ

- ไมสมรีตลาดรองรจับผลผลริตทางการเกษตร   
- รายได ด้ของประชาชนไมสเหมะสมกจับคสาครองชรีพและ

คสาใช ด้จสาย
- ประชาชนวสางงานในหลจังฤดยเกป็บเกรีพื่ยวและไมสมรีอาชรีพ

เสรริม
                     - ปจัญหาการขาดความรย ด้โอกาสในการประกอบอาชรีพ
              - ปจัญหาการขาดการรวมกลบุสมอาชรีพ
       2.2  ความรย ด้ทางด ด้านเทคโนโลยรี  การพจัฒนาการเกษตร

๓.  ดต้านส อังคม – การศบึกษา
         3.1  ปจัญหาแหลสงข ด้อมยลขสาวสารด ด้านสาธารณสบุข และ
อนามจัย
        3.2  ปจัญหาการแพรสระบาดของยาเสพตริด
             3.3  ปจัญหาการให ด้บรริการสบุขภาพของผย ด้สยงอายบุ, เดป็ก, สตรรี 
และคนพริการ ไมสทจัพื่วถบึง
             3.4  ปจัญหาการแพรสระบาดและการปด้องกจันยบุงลาย  โรคพริษ
สบุนจัขบ ด้า
        3.5 การขาดแคลนนตนาสตาหรจับอบุปโภค - บรริโภคในฤดย
แล ด้ง
 3.6 ระบบประปาหมยสบ ด้าน และประปาสสวนภยมริภาคไมสเพรียงพอ

3.7 ปจัญหาความปลอดภจัยในชรีวริตและทรจัพยค์ส รินของ
ประชาชน

3.8 จตานวนประชากรแฝงในพพนนทรีพื่



3.9 ปจัญหาด ด้านการศบึกษา เชสน อาจไมสครองคลบุมในทบุกพพนนทรีพื่
ขาดแคลนวจัสดบุอบุปกรณค์การเรรียนการสอน หรพอบบุคลากร 
เปป็ นต ด้น
3.10 กลบุสมอาชรีพตสาง ๆ เชสน อาจขาดแคลนความรย ด้ ความ

ชตานาญในการประกอบอาชรีพ
4.  ดต้านการเมพอง - การบรริหาร

             4.1  ประชาชนขาดความสนใจในการเลพอกตจั นง
             4.2  ประชาชนขาดความรย ด้ ความเข ด้าใจ ในเรพพื่องของการ
เลพอกตจั นง

4.3 ประชาชนไมสให ด้ความสนใจในการมรีสสวนรสวมในการ
บรริหารและการปกครองในท ด้องถริพื่น

4.4 ประชาชนขาดความรย ด้ความเข ด้าใจในบทบาทหน ด้าทรีพื่ของ 
อบต.     

4.5 ปจัญหาการให ด้บรริการและอตานวยความสะดวกในการ
ตริดตสอราชการไมสเพรียงพอ

4.6 ขาดการสสงเสรริมและให ด้ความรย ด้จากทางราชการ
4.7 เครพพื่องมพอ เครพพื่องใช ด้ในสตานจักงานทรีพื่ตอบสนอง

วจัตถบุประสงคค์ไมสเพรียงพอ
4.8 บบุคลากรอาจขาดประสริทธริภาพในการปฏริบจัตริงาน         

5.  ดต้านทร อัพยากรธรรมชาตริและส ริที่งแวดลต้อม
            5.1  คลองตพนนเขริน มรีวจัชพพชขบึนนปกคลบุมทตาให ด้การระบายนตนาไมส
สะดวก

5.2  ขาดแคลนระบบบตาบจัดนตนาเสรีย สถานทรีพื่กตาจจัดขยะ
มยลฝอย

5.3  ดรินเสพพื่อมโทรม
๕.๔ ประชาชนบบุกรบุก แนวเขตหนองนตนาสาธารณะ
๕.๕ ประชาชนขาดจริตสตานบึกในการบตารบุงดยแลรจักษา

ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม
ความตต้องการของประชาชน

1. ความตต้องการดต้านโครงสรต้างพพขั้นฐาน
1.1  ขบุดลอกคลอง,สร ด้างสะพาน คสล.,วางทสอระบายนตนา
1.2  ตริดตจั นงไฟฟด้าสาธารณะเพริพื่มขบึนน
1.3  ปรจับปรบุงซสอมแซมถนนลยกรจัง หรินคลบุกและปรจับปรบุงผริว

ถนนลาดยาง
1.4  ขบุดลอกแหลสงนตนาและสร ด้างแหสลงกจักเกป็บนตนาเพริพื่ม
1.5 ขยายเขตไฟฟด้าให ด้ครอบคลบุมพพนนทรีพื่



1.6 ขยายเขตให ด้บรริการไฟฟด้า       
1.7 ขยายเขตและจตานวนคยสสายโทรศจัพทค์

2.  ความตต้องการดต้านเศรษฐกริจ
     2.1 จจัดตจั นงศยนยค์ข ด้อมยลในการผลริตทางการเกษตร
     2.2 ฝบึกอบรมความรย ด้  ด ด้านวริชาการ และการศบึกษาดยงาน
     2.3 สนจับสนบุนเงรินทบุนพร ด้อมอบุปกรณค์
     2.4 ให ด้ความรย ด้ทางด ด้านเทคโนโลยรีทรีพื่ทจันสมจัย

2.5 จจัดหาแหลสงเงรินทบุนเพพพื่อประกอบอาชรีพ           
  2.6 จจัดหาตลาดและแหลสงจตาหนสายผลผลริตทางการเกษตร
 2.7 จจัดมาตรการเพพพื่อเพริพื่มรายได ด้และลดการจสายของ
ประชาชน

2.8 สสงเสรริมและพจัฒนาอาชรีพให ด้ประชาชนให ด้มรีรายได ด้และมรี
อาชรีพเสรริม
3.  ความตต้องการดต้านส อังคม

      3.1 ฝบึกอบรมให ด้ความรย ด้ทางโภชนาการอนามจัยแมส และเดป็ก
      3.2 ให ด้ความรย ด้ด ด้านสบุขศบึกษา
      3.2 ให ด้มรีการปด้องกจันและแก ด้ไขปจัญหายาเสพตริด กตาจจัดยบุง
ลายและรณรงคค์โรคพริษ
                            สบุนจัขบ ด้า
      3.4 ต ด้องการดยแลสบุขภาพผย ด้สยงอายบุ, เดป็ก, สตรรี และคนพริการ 
สงเคราะหค์ผย ด้สยงอายบุ
        3.5 ให ด้มรีการขบุดลอกคลองสสงนตนา และกตาจจัดวจัชพพช
 3.6 ให ด้มรีการขยายเขตประปาหมยสบ ด้านทบุกหมยสบ ด้าน

3.7 สนจับสนบุนสสงเสรริมให ด้นจักเรรียนได ด้ศ บึกษาตสอในระดจับทรีพื่สยง
ขบึนน

3.8 สสงเสรริมให ด้มรีการเข ด้ารสวมกริจกรรมระหวสางประชาชนเพพพื่อ
เสรริมสร ด้างความสจัมพจันธค์อจัน 
      ดรีในหมยสประชาชน
3.9 จจัดงานประเพณรีวจัฒนธรรมทรีพื่ดรีของท ด้องถริพื่น

๔.  ดต้านการเมพอง  การบรริหารจ อัดการทปที่ด ป  และการบรริการ
สาธารณะแกสประชาชน

๔.1  ประชาชนยจังขาดกระบวนการเรรียนรย ด้การเมพองการ
ปกครองทตาให ด้กระบวนการตรวจสอบทางการเมพองยจังอพพื่นแอ

๔.2 ประชาชนยจังขาดความเข ด้าใจในด ด้านการมรีสสวนรสวม  
ด ด้านการเมพองการปกครอง  และการบรริหาร  หรพอพจัฒนาท ด้องถริพื่นทตาให ด้
การดตาเนรินการเปป็ นเพรียงการแก ด้ไขปจัญหาของบบุคคลบางกลบุสม



๔.3  ประชาชนไมสเข ด้าใจระบบบรริหารงาน  ของ  อบต.ทตาให ด้
เกริดความเข ด้าใจผริดในการตริดตสอ  ประสานงานอยยสบสอยครจั นง

4.๔  ระบบบรริหารจจัดการของภาครจัฐยจังมรีกฎระเบรียบทรีพื่มาก  
ทตาให ด้การให ด้บรริการประชาชนยจังขาดความคลสองตจัว  และมรีขจั นนตอนมาก

๔.5 สถานทรีพื่รองรจับการบรริการประชาชนรวมถบึงใช ด้สตาหรจับ
ปฏริบจัตริงานไมสเปป็ นสจัดสสวน  ไมสเพรียงพอและยจังไมสมรีความปลอดภจัย  ด ด้าน
ข ด้อมยลและทรจัพยค์ส รินของ  อบต.

๕.  ดต้านสสงเสรริมการทสองเทปที่ยว  และการกปฬา
๕.1  สถานทรีพื่ทสองเทรีพื่ยวทางธรรมชาตริในพพนนทรีพื่ยจังไมสได ด้รจับ

การพจัฒนา  หรพอปรจับปรบุงให ด้เปป็ นทรีพื่รย ด้จจัก
๕.2  ประชาชนในพพนนทรีพื่ขาดการตพพื่นตจัวในการเลสนกรีฬาเพพพื่อ

สบุขภาพ

๖.  ดต้านการศบึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนปยมประเพณปทต้อง
ถริที่น  และภภูม ริปอัญญาของทต้องถริที่น

๖.1  การศบึกษาในระดจับกสอนวจัยเรรียนยจังไมสเพรียงพอตสอความ
ต ด้องการของชบุมชน

๖.2  การศบึกษาในระดจับกสอนวจัยเรรียนยจังขาดสพพื่อและอบุปกรณค์
การเรรียนทรีพื่ทจันสมจัย  และเหมาะสมกจับการ  และเหมาะสมกจับการ
พจัฒนาการในวจัยนรีน

๖.3  ประชาชนยจังขาดแหลสงเรรียนรย ด้ทรีพื่เปป็ นการศบึกษาตาม
อจัธยาศจัย  หรพอการศบึกษานอกระบบ  ทตาให ด้ยจังมรีความรย ด้ทรีพื่ล ด้าหลจังไมสทจัน
เหตบุการณค์บ ด้านเมพอง

๖.4  การเสพพื่อมศรีลธรรมทางศาสนาของคนทตาให ด้ไมสมรีทรีพื่ยบึด
เหนรีพื่ยวจริตใจ  สสงผลให ด้เกริดปจัญหาสจังคมหลายเรพพื่องตามมา

๖.5  วจัฒนธรรมท ด้องถริพื่นอจันดรีงาม  ภยมริปจัญญาชาวบ ด้าน  เรริพื่ม
สยญหายเนพพื่องจากไมสได ด้รจับความสนใจ  จากเยาวชนรบุสนหลจัง

๗.  ดต้านการปต้ องก อันบรรเทาสาธารณภ อัย  และการจ อัดการ
อนตุร อักษค์ทร อัพยากรธรรมชาตริ  และส ริที่งแวดลต้อม

๗.1  พพนนทรีพื่ปส าเสพพื่อมโทรมยจังไมสได ด้รจับการปรจับปรบุงแก ด้ไข  
หรพอฟพนนฟย

๗.2  พพนนทรีพื่ปส าสรีเขรียวลดน ด้อยลง  เนพพื่องจากการบบุกรบุกถางปส า
๗.3  ขยะและสริพื่งปฏริกยล  ถพอวสาเปป็ นสริพื่งทรีพื่กตาลจังจะสร ด้างปจัญหา

ให ด้กจับสจังคมชนบทหากไมสมรีการวางแผนทรีพื่ดรีจะเปป็ นปจัญหาทรีพื่ยากจะแก ด้ไข
๗.4  ปจัญหาทรีพื่เกริดจากภจัยธรรมชาตริเปป็ นปจัญหาทรีพื่สร ด้างความ

เสรียหายทางเศรษฐกริจ  



ชรีวริตและทรจัพยค์ส ริน  นจับวจันจะยริพื่งรบุนแรงขบึนน  กาเตรรียมความพร ด้อมเสมอ  
จะชสวยลดความสยญเสรียลงได ด้ในระดจับหนบึพื่ง  

๗.5  เกริดอบุบจัตริเหตบุจตานวนมากในชสวงเทศกาลวจันหยบุด  
ทตาให ด้เกริดความสยญเสรียทจั นงชรีวริตและทรจัพยค์ส ริน

๘.  ดต้านการพ อัฒนาเศรษฐกริจอาชปพและรายไดต้
๘.1  ประชาชนมรีความยากจนมรีภาระหนรีนส รินจตานวนมาก  

เนพพื่องจากยจังขาดการวางแผนการประกอบอาชรีพทรีพื่ดรี
๘.2  ขาดอาชรีพเสรริมนอกฤดยการทตาการเกษตร  ไมสมรีอาชรีพ

ทรีพื่แนสนอน  ทตาให ด้ขาดโอกาสทรีพื่จะพจัฒนาและสร ด้างรายได ด้ให ด้กจับครจัวเรพอน 
หรพอชบุมชน

๘.3  การขาดการรวมกลบุสมเพพพื่อประกอบอาชรีพ  ทรีพื่ยจัพื่งยพนซบึพื่ง
กลบุสมนจับวสาเปป็ นพลจังสตาคจัญในระบบเศรษฐกริจของชบุมชน

๘.4  การขาดเงรินทบุนประกอบอาชรีพประชาชนสสวนใหญสยจัง
อยยสในฐานะทรีพื่ยากจน การลงทบุนประกอบอาชรีพยจังขาดแคลนทบุนทรจัพยค์

๙.  ความตต้องการดต้านการสาธารณสตุข ทร อัพยากรธรรมชาตริ
และสริที่งแวดลต้อม

๙.๑ รณรงคค์ให ด้ความรย ด้ในการไมสปลสอยนตนาเสรียลงคลอง
๙.๒ ฝบึกอบรมจจัดตจั นงเยาวชนด ด้านการอนบุรจักษค์
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม
๙.๓ จจัดทตาแนวเขตกจั นนหนองนตนาสาธารณะ
๙.๔ รณรงคค์และปลยกจริตสตานบึกให ด้ประชาชนได ด้มรีจริตสตานบึกมรี

ความรจักและดยแลทรจัพยากรธรรมชาตริ

๕. ภารกริจ อกานาจ หนต้าทปที่ขององคค์การบรริหารสสวนตกาบล
ภารกริจ อตานาจหน ด้าทรีพื่ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา

สะแบง ตามพระราชบจัญญจัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก ด้ไขเพริพื่มเตริมฉบจับทรีพื่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบจัญญจัตริ
แผนและขจั นนตอนการกระจายอตานาจให ด้องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎหมายอพพื่น ๆ  ทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ได ด้ดตาเนรินการตาม
ภารกริจ ในการแก ด้ไขปจัญหาความเดพอดร ด้อนความต ด้องการ ความไมสมรี
ความไมสรย ด้ของชบุมชน โดยอาศจัยอตานาจหน ด้าทรีพื่ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘
แหสงพระราชบจัญญจัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ (แก ด้ไขเพริพื่มเตริมฉบจับทรีพื่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยการจจัดทตาเปป็ นแผน
พจัฒนาท ด้องถริพื่น ๔ ปรี  ให ด้สอดคล ด้องกจับความต ด้องการของชบุมชน นโยบาย
ของผย ด้บรริหารขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล แผนพจัฒนาอตาเภอแผน



พจัฒนาจจังหวจัด นโยบายของรจัฐบาล และแผนพจัฒนาเศรษฐกริจและสจังคม
แหสงชาตริ

การดตาเนรินการตามภารกริจ และอตานาจหน ด้าทรีพื่ องคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาสะแบง ได ด้กตาหนดภารกริจเปป็ น ๗ ด ด้าน ซบึพื่งกตาหนดอยยสในพระ
ราชบจัญญจัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แก ด้ไขเพริพื่มเตริมฉบจับทรีพื่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  และพระราชบจัญญจัตริแผนและ
ขจั นนตอนการกระจายอตานาจให ด้องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และให ด้วริเคราะหค์จบุดแขป็ง จบุดอสอน โอกาส ภจัยคบุกคาม ในการดตาเนรินการ
ตามภารกริจ SWOT ดจังนรีน

๕.๑ ดต้านโครงสรต้างพพขั้นฐาน มปภารกริจทปที่เกปที่ยวขต้องด อังนปขั้
(๑)  การจจัดการและดยแลสถานรีขนสสงทางบกและทางนตนา
(๒)  การสร ด้างและบตารบุงรจักษาทางบกและทางนตนาทรีพื่เช พพื่อมตสอ
ระหวสางองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นอพพื่น
(๓) การขนสสงมวลชนและการวรินาศกรรมจราจร
(๔) การสาธารณยปการ
(๕) การจจัดให ด้มรีและการบตารบุงทางนตนาและทางบก
(๖) การจจัดให ด้มรีและบตารบุงทางระบายนตนา
(๗) การจจัดให ด้มรีนตนาสะอาดหรพอการประปา
(๘) การจจัดให ด้มรีตลาด ทสาเทรียบเรพอและทสาข ด้าม
(๙) การจจัดให ด้มรีและการบตารบุงการไฟฟด้าหรพอแสงสวสางโดยวริธรี
อพพื่น
(๑๐) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

๕.๒ ดต้านสสงเสรริมคตุณภาพชปว ริต มปภารกริจทปที่เกปที่ยวขต้อง ด อังนปขั้
(๑) การจจัดการศบึกษา
(๒) การปด้องกจัน การบตาบจัดโรค และการจจัดตจั นงและบตารบุง

สถานพยาบาล
(๓) การสจังคมสงเคราะหค์ และการพจัฒนาคบุณภาพชรีวริตเดป็ก  
เยาวชน สตรรี ผย ด้สยงอายบุ ผย ด้พริการ และผย ด้ด ด้อยโอกาส
(๔) การรจักษาความสะอาดของถนน ทางนตนา ทางเดรินและทรีพื่
สาธารณะ  รวมทจั นงกตาจจัดมยลฝอยสริพื่งปฏริกยล และนตนาเสรีย
(๕) การจจัดให ด้มรีโรงฆสาสจัตวค์
(๖) การจจัดให ด้มรีและบตารบุงสถานทรีพื่สตาหรจับนจักกรีฬา การพจัก
ผสอนหยสอนใจและสวนสาธารณะ สวนสจัตวค์ ตลอดจนสถานทรีพื่
ประชบุมอบรมราษฎร
(๗) การจจัดให ด้มรีสบุสานและฌาปนสถาน



(๘) การบตารบุงและสสงเสรริมการทตามาหากรินของราษฎร
(๙) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

๕.๓ ดต้านการจ อัดระเบปยบชตุมชน ส อังคม การร อักษาความสงบ
เรปยบรต้อย มปภารกริจทปที่เกปที่ยวขต้อง ด อังนปขั้

(๑)  การสสงเสรริมประชาธริปไตย ความเสมอภาค และลจัทธริ
เสรรีภาพของประชาชน 
(๒)  การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 
(๓)  การคบุ ด้มครองดยแลและรจักษาทรจัพยค์ส รินและอจันเปป็ น
สาธารณสมบจัตริของแผสนดริน       
(๔)  การปรจับปรบุงแหลสงชบุมชนแออจัดและการจจัดการเกรีพื่ยวกจับ
ทรีพื่อยยสอาศจัย 
(๕)  การรจักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบรียบเรรียบร ด้อย
ของบ ด้านเมพอง
(๖)  การดยแลรจักษาทรีพื่สาธารณะ 
(๗)  การรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย และศรีลธรรมอจันดรีของ
ประชาชนในเขตตตาบลนาสะแบง
(๘)  ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ

กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง
๕.๔ ดต้านการวางแผน การสสงเสรริมการลงทตุน พานริชยกรรม

และการทสองเทปที่ยว มรีภารกริจทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง ดจังนรีน
(๑) การจจัดทตาแผนพจัฒนาองคค์การบรริหารสสวนตตาบล และ
ประสานการจจัดทตาแผนพจัฒนาจจังหวจัดตามระเบรียบทรีพื่คณะ
รจัฐมนตรรีกตาหนด
(๒) การจจัดตจั นงดยแลตลาดกลาง
(๓) การจจัดสสงเสรริมการทสองเทรีพื่ยว
(๔) การพาณริชยค์ การสสงเสรริมการลงทบุนและการทตากริจกรรม
ไมสวสาจะดตาเนรินการเองหรพอรสวมกจับบบุคคลอพพื่นหรพอจากสหการ
(๕) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

๕.๕ ดต้านการบรริหารจ อัดการและการอนตุร อักษค์
ทร อัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลต้อม มปภารกริจทปที่เกปที่ยวขต้อง ด อังนปขั้

(๑) คบุ ด้มครอง ดยแลและบตารบุงรจักษาปส าไม ด้ ทรีพื่ดริน 
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม
(๒) การจจัดตจั นงและดยแลระบบบตาบจัดนตนาเสรียรวม
(๓) การกตาจจัดมยลฝอยและสริพื่งปฏริกยล
(๔) การกตาจจัดมยลฝอยและสริพื่งปฏริกยล



(๕) การจจัดการสริพื่งแวดล ด้อมและมลพริษตสางๆ
(๖) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

๕.๖ ดต้านการศาสนา ศ ริลปว อัฒนธรรม จารปตประเพณป 
ภภูม ริปอัญญาทต้องถริที่น มปภารกริจทปที่เกปที่ยวขต้อง ด อังนปขั้

(๑) การจจัดการศบึกษา
(๒) บตารบุงรจักษาศริลปะ จารรีตประเพณรี ภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น และ

วจัฒนธรรมอจันดรีของท ด้องถริพื่น                            
(๓) การสสงเสรริมการการกรีฬา จารรีตประเพณรี และวจัฒนธรรม
อจันดรีของท ด้องถริพื่น
(๔) การจจัดให ด้มรีพริพริธภจัณฑค์และหอจดหมายเหตบุ
(๕) การศบึกษา การทตานบุบตารบุงศาสนา และการสสงเสรริม
วจัฒนธรรม
(๖) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

๕.๗ ดต้านบรริหารการจ อัดการและการสน อับสนตุนการปฏริบ อัต ริ
ภารกริจของสสวนราชการและองคค์กรปกครองสสวนทต้องถริที่น มปภารกริจ
ทปที่เกปที่ยวขต้อง ด อังนปขั้

(๑) สนจับสนบุนสภาตตาบลและองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นอพพื่น
ในการพจัฒนาท ด้องถริพื่น สนจับสนบุนหรพอชสวยเหลพอสสวนราชการ
หรพอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นอพพื่นในการพจัฒนาท ด้องถริพื่น
(๒) ประสานและให ด้ความรสวมมพอในการปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ของ
สภาตตาบล และองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นอพพื่น
(๓) การให ด้บรริการแกสเอกชน สสวนราชการ หนสวยงานของรจัฐ 
รจัฐวริสาหกริจ หรพอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นอพพื่น
(๔) กริจกรรมอพพื่นใดทรีพื่เปป็ นผลประโยชนค์ของประชาชน ในท ด้อง
ถริพื่นตามทรีพื่คณะกรรมการประกาศ

ประกาศกตาหนด 
(๕) ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อพพื่น ตามทรีพื่ทางราชการมอบหมายและ
กฎหมายอพพื่นทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้อง

การดตาเนรินการตามภารกริจและอตานาจหน ด้าทรีพื่ขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง สอดคล ด้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคม
แหสงชาตริ แผนพจัฒนาจจังหวจัด แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนา ๔ ปรี  ของ



องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง นโยบายของรจัฐบาล และนโยบาย
ของผย ด้บรริหาร อบต. ทจั นงนรีนหากสามารถดตาเนรินการได ด้อยสางครอบคลบุมและ
ทจัพื่วถบึงกป็จะสามารถแก ด้ไขปจัญหาของ อบต. ได ด้ และทรีพื่สตาคจัญสามารถตอบ
สนองความต ด้องการของประชาชน ได ด้เปป็ นอยสางดรี ซบึพื่งสอดคล ด้องกจับ
ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาของจจังหวจัดบบึงกาฬ  ดจังนรีน

ยตุทธศาสตรค์การพ อัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนทต้องถริที่นในเขต
จ อังหว อัดบบึงกาฬ  

ประกอบด ด้วย  8  ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนา 
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  1  การพจัฒนาด ด้านโครงสร ด้างพพนนฐาน 
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  2  การพจัฒนาด ด้านการเกษตรและการพจัฒนา

คบุณภาพชรีวริต 
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  3  การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน สจังคม 

และการรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย 
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  4  การพจัฒนาด ด้านการค ด้า การลงทบุน การ

ทสองเทรีพื่ยว  และกรีฬา
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  5  การพจัฒนาการบรริหารจจัดการและอนบุรจักษค์

ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม 
ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  6  การพจัฒนาด ด้านศริลป

วจัฒนธรรม  จารรีต  ประเพณรี  และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น 
 ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  7  การพจัฒนาด ด้านระบบการบรริหารจจัดการทรีพื่

ดรี 
 ประเดป็นยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  8  การสสงเสรริมและพจัฒนาการเข ด้าสยสประชาคม

เศรษฐกริจอาเซรียน

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ ๑ การพ อัฒนาดต้านโครงสรต้างพพขั้นฐาน 
แผนงาน  
1.1 แผนงานอบุตสาหกรรมและการโยธา 

   - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับอบุตสาหกรรม และการโยธา 
      : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารงานทจัพื่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
   - งานกสอสร ด้างโครงสร ด้างพพนนฐาน 
      : การสตารวจออกแบบ, การควบคบุมการกสอสร ด้าง, การ
ตรวจสอบการกสอสร ด้าง, 

งานศยนยค์เครพพื่องจจักรกล, การควบคบุมอาคารผจังเมพอง, 
การควบคบุมการซสอมบตารบุงทาง/เครพพื่องจจักร ฯลฯ 



: การพจัฒนางานด ด้านการคมนาคม การขนสสง และ
ระบบโลจริสตริกสค์ 

 1.2 แผนงานเคหะและชบุมชน 
   - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับเคหะและชบุมชน 
      : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การ
วางแผนสถริตริ ฯลฯ 
   - งานไฟฟด้าถนน 
      : การวริศวกรรม, การสาธารณยปโภค, งานสถานทรีพื่ไฟฟด้า
สาธารณะฯลฯ 
    - งานสวนสาธารณะ 
      : การกสอสร ด้างปรจับปรบุง ดยแลรจักษาสวนสาธารณะ, 
สนามเดป็กเลสน สวนสบุขภาพ ฯลฯ 

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 2 การพ อัฒนาดต้านการเกษตรและการพ อัฒนา
คตุณภาพชปว ริต 

แผนงาน
2.1 แผนงานการเกษตร 

    - งานสสงเสรริมการเกษตร 
        : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, งาน
วางแผนสสงเสรริมการเกษตร, งาน

วริชาการให ด้บรริการด ด้านวริชาการเกษตร, งานสวจัสดริการ
การเกษตร, งานสสงเสรริมความรย ด้การเกษตร, สสงเสรริม
พพชผจักสวนครจัว และผลไม ด้ ฯลฯ 

   - งานอนบุรจักษค์แหลสงนตนาและปส าไม ด้ 
      : ขบุดลอกแหลสงนตนา คยคลอง เพพพื่อการเกษตร ฯลฯ 
 2.2 แผนงานการศบึกษา 
     - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับการศบึกษา 
        : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การ
บรริหารการศบึกษาการวางแผน และ

สถริตริ, การเงรินและบจัญชรีการสสงเสรริมพจัฒนาสถานศบึกษา
ของรจัฐ ฯลฯ 



- งานระดจับกสอนวจัยเรรียนและประถมศบึกษา 
        : งานโรงเรรียน, งานนริเทศนค์ , กริจกรรมเดป็กและ
เยาวชน, การบรริการผลริตสพพื่อการสอน 

     - งานระดจับมจัธยมศบึกษา 
        : งานโรงเรรียน, งานนริเทศนค์, กริจการนจักเรรียน, 
การบรริการผลริตสพพื่อการสอน ฯลฯ 
     - งานศบึกษาไมสกตาหนดระดจับ 
         : การศบึกษานอกโรงเรรียน, งานกริจกรรม
นจักเรรียน, การนริเทศนค์, การบรริการสนจับสนบุน

การศบึกษา, กริจกรรมลยกเสพอและยบุวกาชาด, การสสงเสรริมพจัฒนา
หลจักสยตร, การศบึกษา อพพื่นๆ ฯลฯ 
 2.3 แผนงานสาธารณสบุข 
      - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับสาธารณสบุข 
        : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป ฯลฯ 
      - งานโรงพยาบาล 
        : การรจักษาพยาบาล, การเภสจัชกรรม, งานทจันต
สาธารณสบุข, งานเวชกรรมสจังคม, 

งานบรริการสสงเสรริมอนามจัย, งานสถานพจักฟพนน, การ
ชจันสยตรและรจังสรีวริทยา, การปด้องกจันและบตาบจัดยาเสพ
ตริด, การปด้องกจันและบตาบจัดโรคเอดสค์ ฯลฯ 

- งานบรริการสาธารณสบุข และงานสาธารณสบุขอพพื่น 
        : การบรริการสาธารณสบุข, งานสาธารณสบุขอพพื่น, 
งานวริจจัยสาธารณสบุข ฯลฯ 

     - งานศยนยค์บรริการสาธารณสบุข 
         : การให ด้บรริการรจักษาพยาบาลในและนอกสถาน
ทรีพื่, การวางแผนควบคบุมการ

ปฏริบจัตริงานและประเมรินผลตามแผน ฯลฯ 
 2.4 แผนงานสจังคมสงเคราะหค์ 
      - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับสจังคมสงเคราะหค์ 
        : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การ
บรริการสาธารณะ, การวางแผนสถริตริ

ด ด้านสจังคมสงเคราะหค์ ฯลฯ 
- งานสวจัสดริการสจังคม และสจังคมสงเคราะหค์ 
          : การสจังคมสงเคราะหค์, การสวจัสดริภาพเดป็ก และ
เยาวชน, การสวจัสดริการสจังคม, การ

สงเคราะหค์ผย ด้สยงอายบุ ฯลฯ 



 2.5 แผนงานสร ด้างความเข ด้มแขป็งของชบุมชน 
     - งานบรริหารทจัพื่วไป 

: การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การจจัดตจั นง
ประชาคม, การประชาสจัมพจันธค์, การจจัดเกป็บสถริตริข ด้อมยล 
ฯลฯ 

 - งานสสงเสรริมและสนจับสนบุนความเข ด้มแขป็งชบุมชน 
         : การจจัดประชบุมสจัมมนา, กริจกรรมการให ด้ความรย ด้
ทางด ด้านวริชาการ, การรณรงคค์
กริจกรรมเพพพื่อให ด้เกริดการรสวมคริด รสวมทตา รสวมแก ด้ไขปจัญหาชบุมชน เชสน ยา
เสพตริด โรคเอดสค์ อาชญากรรม ฯลฯ  
ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 3 การพ อัฒนาดต้านการจ อัดระเบปยบชตุมชน ส อังคม และ
การร อักษาความสงบเรปยบรต้อย 

แผนงาน
3.1 แผนงานการรจักษาความสงบภายใน 

     - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับการรจักษาความสงบภายใน 
        : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การ
วางแผนปด้องกจันภจัย, การ

ประชาสจัมพจันธค์ปด้องกจันภจัย ฯลฯ 
- งานเทศกริจ 
       : การบรริหารและบจังคจับการเทศกริจ, กริจกรรมด ด้านนริตริ
การ, การรจักษาความสงบ

เรรียบร ด้อย, การบจังคจับให ด้เปป็ นไปตามกฎหมายท ด้องถริพื่น, 
การรจักษาความปลอดภจัยสถานทรีพื่อาคาร ฯลฯ 

- งานปด้องกจันภจัยฝส ายพลเรพอนและระงจับอจัคครีภจัย 
       : การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย, การดตาเนรินการ
ระงจับและบรรเทาสาธารณภจัย การปด้องกจันอจัคครีภจัย, ศยนยค์
วริทยบุสพพื่อสาร ฯลฯ 

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 4 การพ อัฒนาดต้านการคต้า การลงทตุน การทสองเทปที่ยว 
และกปฬา 

แผนงาน
4.1 แผนงานการพาณริชยค์ 

     - งานกริจการสถานธนานบุบาล 
       : งานกริจการสถานธนานบุบาล ฯลฯ 
     - งานกริจการประปา 



       : งานผลริต, งานจตาหนสายและบรริการ, งานมาตราวจัดนตนา, 
งานธบุรการ, งานการเงรินและ

บจัญชรี ฯลฯ 
- งานตลาดสด 
       : งานจจัดระเบรียบตลาดสด, การบรริหารงาน ตลาดสด 
ฯลฯ 
- งานโรงฆสาสจัตวค์ 
        : การบรริหารงานโรงฆสาสจัตวค์ ฯลฯ

4.2 แผนงานการศาสนา วจัฒนธรรม และนจันทนาการ 
     - งานกรีฬา และนจันทนาการ 
       : การสสงเสรริมกริจกรรมกรีฬา, งานมวลชนด ด้านกรีฬาและ
นจันทนาการ ฯลฯ 
     - งานวริชาการ วางแผนและสสงเสรริมการทสองเทรีพื่ยว 
        : ประชาสจัมพจันธค์การทสองเทรีพื่ยว, ให ด้บรริการทสอง
เทรีพื่ยว, งานวางแผนเพพพื่อสสงเสรริมการ

ทสองเทรีพื่ยว, อนบุรจักษค์แหลสงทสองเทรีพื่ยว ฯลฯ 

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 5 การพ อัฒนาการบรริหารจ อัดการและอนตุร อักษค์
ทร อัพยากรธรรมชาตริและสริที่งแวดลต้อม 

แผนงาน
๕.1 แผนงานการเกษตร 

    - งานอนบุรจักษค์แหลสงนตนาและปส าไม ด้ 
      : งานปส าไม ด้ชบุมชนการพจัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ 

5.2 แผนงานเคหะและชบุมชน 
   - งานกตาจจัดขยะมยลฝอยและสริพื่งปฏริกยล 
      : ระบบการรจักษาความสะอาด, ระบบการจจัดเกป็บขยะ
มยลฝอยและสริพื่งปฏริกยล 

การพจัฒนาระบบจจัดการมยลฝอย ฯลฯ 
    - งานบตาบจัดนตนาเสรีย 
     : ระบบควบคบุมบตาบจัดนตนาเสรีย ,  ระบบการรจักษาความ
สะอาดคยคลอง

ระบายนตนา ฯลฯ 
     : การพจัฒนาระบบจจัดการคบุณภาพนตนา 

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 6 การพ อัฒนาดต้านศริลปะ ว อัฒนธรรม จารปต
ประเพณป และภภูม ริปอัญญาทต้องถริที่น

แผนงาน



6.1 แผนงานการศาสนา วจัฒนธรรม และนจันทนาการ 
     - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับศาสนา วจัฒนธรรม และ
นจันทนาการ 
      : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
    - งานศาสนาวจัฒนธรรมท ด้องถริพื่น 
      : สสงเสรริมการศาสนา, ฌาปนกริจสถาน, อนบุรจักษค์
วจัฒนธรรม วริถรีชรีว ริต, ประเพณรีท ด้องถริพื่น อนบุรจักษค์โบราณ
สถาน โบราณวจัตถบุ และงานศริลปค์ , ภยมริปจัญญาชาวบ ด้าน, งานปลยกฝจัง

จริตสตานบึก ฯลฯ
ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 7 การพ อัฒนาดต้านระบบการบรริหารจ อัดการทปที่ด ป 

แผนงาน
7.1 แผนงานบรริหารงานทจัพื่วไป 

    - งานบรริหารทจัพื่วไป 
       : การบรริหารงานทจัพื่วไป, การบรริหารงานบบุคคล, การ
พจัฒนาระบบคอมพริวเตอรค์และ

ประมวลผลข ด้อมยลทจัพื่วไปขององคค์กร, กริจการทะเบรียน, 
การปกครอง, การประชาสจัมพจันธค์, การร ด้องเรรียนร ด้อง
ทบุกขค์, การประสานงาน, กริจการสภา, การเลพอกตจั นง, 
การจจัดทตาคตาสจัพื่งประกาศ, การพจัฒนาบบุคลากร ฯลฯ 

- งานวางแผนสถริตริและวริชาการ 
       : งานวริชาการและแผน, การจจัดทตางบประมาณ, การ
ตริดตามผลการดตาเนรินงานตาม

งบประมาณ, การวริเคราะหค์การใช ด้จสายงบประมาณ, การ
จจัดเกป็บและวริเคราะหค์ข ด้อมยลสถริตริฯ ฯลฯ 

- งานบรริหารงานคลจัง 
       : การเบริกจสาย, การพจัสดบุ, การทรจัพยค์สริน, สถริตริการเงริน
และการคลจัง, การตรวจสอบ

บจัญชรี, การพจัฒนารายได ด้, การจจัดเกป็บรายได ด้, การ
ซสอมแซมบตารบุงรจักษาพจัสดบุ, กริจกรรม

ทางวริชาการด ด้านการเงริน การคลจัง และการบจัญชรี, 
แผนทรีพื่ภาษรีและทะเบรียนทรจัพยค์ส ริน 

ฯลฯ 
ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 8 การสสงเสรริมและพ อัฒนาการเขต้าสภูสประชาคม
เศรษฐกริจอาเซปยน

แผนงาน



8.1 แผนงานการรจักษาความสงบภายใน 
     - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับการรจักษาความสงบภายใน 
       : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารทจัพื่วไป, การ
วางแผนปด้องกจันภจัย

การประชาสจัมพจันธค์ปด้องกจันภจัย ฯลฯ 
- งานเทศกริจ 

       : การบรริหารและบจังคจับการเทศกริจ, กริจกรรมด ด้านนริตริ
การ, การรจักษาความสงบ

เรรียบร ด้อย, การบจังคจับให ด้เปป็ นไปตามกฎหมายท ด้องถริพื่น, 
การรจักษาความปลอดภจัยสถานทรีพื่อาคาร ฯลฯ

- งานปด้องกจันภจัยฝส ายพลเรพอน และระงจับอจัคครีภจัย 
        : การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย, การ
ดตาเนรินการระงจับและบรรเทาสาธารณภจัย

การปด้องกจันอจัคครีภจัย, ศยนยค์วริทยบุสพพื่อสาร ฯลฯ 
8.2 แผนงานการศาสนา วจัฒนธรรม และนจันทนาการ 

    - งานวริชาการ วางแผนและสสงเสรริมการทสองเทรีพื่ยว 
        : ประชาสจัมพจันธค์การทสองเทรีพื่ยว, ให ด้บรริการทสอง
เทรีพื่ยว, งานวางแผนเพพพื่อสสงเสรริมการ

ทสองเทรีพื่ยว, อนบุรจักษค์แหลสงทสองเทรีพื่ยว ฯลฯ 
8.3 แผนงานอบุตสาหกรรมและการโยธา 
    - งานบรริหารทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับอบุตสาหกรรม และการโยธา 
       : การบรริหารงานบบุคคล, การบรริหารงานทจัพื่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
     - งานกสอสร ด้างโครงสร ด้างพพนนฐาน 
        : การสตารวจออกแบบ, การควบคบุมการกสอสร ด้าง, 
การตรวจสอบการกสอสร ด้าง

งานศยนยค์เครพพื่องจจักรกล, การควบคบุมอาคารผจังเมพอง, 
การควบคบุมการซสอมบตารบุงทาง/

เครพพื่องจจักร ฯลฯ 
       : การพจัฒนางานด ด้านการคมนาคม การขนสสง และ
ระบบโลจริสตริกสค์ 

ยตุทธศาสตรค์ขององคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง
วริส อัยท อัศนค์การพ อัฒนาขององคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง

“เปป็ นองคค์กรหลจักในการให ด้บรริการสาธารณะภายใต ด้หลจักธรรมาภริบาล
เพพพื่อประโยชนค์สบุขของประชาชนอยสางยจัพื่งยพน”

ยตุทธศาสตรค์



ยบุทธศาสตรค์ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ประกอบด ด้วย
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  1  การพจัฒนาด ด้านโครงสร ด้างพพนนฐาน 
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  2  การพจัฒนาด ด้านการเกษตร  และการพจัฒนา

คบุณภาพชรีวริต 
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  3  การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน  สจังคม  และ

การรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย 
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  4  การพจัฒนาด ด้านการค ด้า  การลงทบุน  การทสอง

เทรีพื่ยว  และกรีฬา
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  5  การพจัฒนาด ด้านการอนบุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่ง

แวดล ด้อม
ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  6  การพจัฒนาด ด้านศริลปวจัฒธรรม  จารรีต  ประเพณรี  

และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น 
 ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  7  การพจัฒนาด ด้านการบรริหารจจัดการทรีพื่ดรี
 ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่  8  การสสงเสรริม  และพจัฒนาการเข ด้าสยสประชาคม

เศรษฐกริจอาเซรียน
ยตุทธศาสตรค์ทปที่ ๑ การพ อัฒนาโครงสรต้างพพขั้นฐาน
พ อันธกริจ  บตารบุงรจักษาระบบสาธารณยปโภค-สาธารณยปการให ด้

เพรียงพอและได ด้มาตรฐาน
เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อกสอสร ด้างและซสอมบตารบุงด ด้านโครงสร ด้างพพนนฐานใน

เขตองคค์การบรริหารสสวนตตาบล     บบึงกาฬให ด้มรีความสะดวก และมรี
มาตรฐาน ทจั นงยจังสนจับสนบุนยบุทธศาสตรค์ด ด้านอพพื่นๆ ให ด้ประสบความสตาเรป็จ 
โดยเฉพาะอยสางยริพื่ง ด ด้านการคมนาคมขนสสง ด ด้านความสงบสบุขเรรียบร ด้อย
ของประชาชนและด ด้านเศรษฐกริจ

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนถนนภายในตตาบลทรีพื่ได ด้รจับมาตรฐานและปลอดภจัย

เพริพื่มขบึนน
๒. จตานวนการพจัฒนาระบบนตนาทรีพื่เพรียงพอเพริพื่มมากขบึนน
๓. จตานวนการขยายเขตไฟฟด้าและแสงสวสางในทรีพื่สาธารณะทรีพื่

มรีคบุณภาพเพริพื่มขบึนน
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา

๑. กสอสร ด้าง ปรจับปรบุง บตารบุงรจักษาถนน ทางเท ด้า ทางระบาย
นตนา และสะพาน

๒. พจัฒนาระบบจราจร
๓. พจัฒนานตนาทจั นงระบบ
๔. จจัดให ด้มรีระบบไฟฟด้า และแสงสวสางในทรีพื่สาธารณะ 

หมยสบ ด้าน/ชบุมชน



ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๑ สสงเสรริมและ

พจัฒนาการผลริตสรินค ด้าการเกษตรเพพพื่อเพริพื่มมยลคสา ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษา
ความสงบ ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ
          ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๑ การพจัฒนาด ด้านโครงสร ด้างพพนนฐาน

ยตุทธศาสตรค์ทปที่  2  การพ อัฒนาดต้านการเกษตร  และการ
พ อัฒนาคตุณภาพชปว ริต 

พ อันธกริจ ปด้องกจันปจัญหายาเสพตริด พจัฒนาคบุณภาพชรีวริตประชากร
ในท ด้องถริพื่น รณรงคค์ปด้องกจันปจัญหาด ด้านการสาธารณสบุข สสงเสรริมการกรีฬา
และนจันทนาการ

เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อพจัฒนาสจังคมและความเปป็ นอยยสในชบุมชนให ด้เปป็ น
สจังคมทรีพื่พบึงปรารถนา เปป็ นสจังคมทรีพื่มรีดบุลยภาพในทบุกๆด ด้าน เปป็ นสจังคมแหสง
การพจัฒนาและสจังคมแหสงการเรรียนรย ด้

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนประชาชนทรีพื่มรีความสนใจและรสวมกริจกรรมกรีฬาตสางๆ เพริพื่ม

ขบึนน
๒. จตานวนประชาชนทรีพื่ได ด้รจับการศบึกษาเพริพื่มขบึนน
๓. จตานวนกริจกรรมทรีพื่จจัดขบึนนในท ด้องถริพื่นทรีพื่แสดงออกทางวจัฒนธรรม

และประเพณรีทรีพื่ดรีงามของท ด้องถริพื่น
๔. จตานวนสถริตริในการจจับกบุมเรพพื่องยาเสพตริดในตตาบลลดลง
๕. สถริตริผย ด้เจป็บปส วย และโรคระบาดตสางๆ ลดลง
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. สสงเสรริมการศบึกษา ศาสนา กรีฬา วจัฒนธรรม และภยมริปจัญญาท ด้อง

ถริพื่น
๒. จจัดให ด้มรีการดยแลด ด้านสบุขภาพอนามจัยของประชาชนอยสางทจัพื่วถบึง

และมรีคบุณภาพ
๓. สสงเสรริมครอบครจัวให ด้มรีความอบอบุสนและปลอด   ยาเสพตริด
๔. อบุดหนบุนงบประมาณให ด้กจับหนสวยงานอพพื่น เพพพื่อดตาเนรินการตาม

ภารกริจ อตานาจ หน ด้าทรีพื่ ของ อบต. ในกรณรีทรีพื่ อบต. ไมสสามารถดตาเนริน
การเองได ด้หรพอดตาเนรินการเองได ด้แตสมอบหมายให ด้หนสวยงานอพพื่นดตาเนริน
การแทน

๕. จจัดให ด้มรีการปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยภายในเขต อบต.
๖. จจัดให ด้มรีสวจัสดริการชบุมชนภายในเขต อบต.
ความเชพที่อมโยง



ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษาความสงบ 
ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ

ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๓ การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน 
สจังคม และการรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๖ การพจัฒนา
ด ด้านศริลปวจัฒนธรรม จารรีต ประเพณรี และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น

ยตุทธศาสตรค์ทปที่  3  การพ อัฒนาดต้านการจ อัดระเบปยบชตุมชน  
ส อังคม  และการร อักษาความสงบเรปยบรต้อย 

พ อันธกริจ ปด้องกจันปจัญหายาเสพตริด พจัฒนาคบุณภาพชรีวริตประชากร
ในท ด้องถริพื่น 

เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อพจัฒนาสจังคมและความเปป็ นอยยสในชบุมชนให ด้เปป็ น
สจังคมทรีพื่พบึงปรารถนา เปป็ นสจังคมทรีพื่มรีดบุลยภาพในทบุกๆด ด้าน เปป็ นสจังคมแหสง
การพจัฒนาและสจังคมแหสงการเรรียนรย ด้

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนประชาชนทรีพื่มรีความสนใจและรสวมกริจกรรมกรีฬาตสางๆ เพริพื่ม

ขบึนน
๒. จตานวนประชาชนทรีพื่ได ด้รจับการศบึกษาเพริพื่มขบึนน
๓. จตานวนกริจกรรมทรีพื่จจัดขบึนนในท ด้องถริพื่นทรีพื่แสดงออกทางวจัฒนธรรม

และประเพณรีทรีพื่ดรีงามของท ด้องถริพื่น
๔. จตานวนสถริตริในการจจับกบุมเรพพื่องยาเสพตริดในตตาบลลดลง
๕. สถริตริผย ด้เจป็บปส วย และโรคระบาดตสางๆ ลดลง
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. จจัดให ด้มรีการดยแลด ด้านสบุขภาพอนามจัยของประชาชนอยสางทจัพื่วถบึง

และมรีคบุณภาพ
2. สสงเสรริมครอบครจัวให ด้มรีความอบอบุสนและปลอด   ยาเสพตริด
3. อบุดหนบุนงบประมาณให ด้กจับหนสวยงานอพพื่น เพพพื่อดตาเนรินการตาม

ภารกริจ อตานาจ หน ด้าทรีพื่ ของ อบต. ในกรณรีทรีพื่ อบต. ไมสสามารถดตาเนริน
การเองได ด้หรพอดตาเนรินการเองได ด้แตสมอบหมายให ด้หนสวยงานอพพื่นดตาเนริน
การแทน

4. จจัดให ด้มรีการปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยภายในเขต อบต.
5. จจัดให ด้มรีสวจัสดริการชบุมชนภายในเขต อบต.

ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษาความสงบ 

ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ



ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๓ การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน 
สจังคม และการรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๖ การพจัฒนา
ด ด้านศริลปวจัฒนธรรม จารรีต ประเพณรี และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 4  การพ อัฒนาดต้านการคต้า  การลงทตุน  การ
ทสองเทปที่ยว  และกปฬา

พ อันธกริจ  สนจับสนบุนและสสงเสรริมการประกอบอาชรีพของ
ประชาชน

เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อสนจับสนบุนเสรริมสร ด้างความเข ด้มแขป็งของชบุมชน
ทางเศรษฐกริจระดจับยสอย เชสน บบุคคล ครอบครจัว และระดจับกลบุสมชบุมชนใน
ท ด้องถริพื่น ให ด้ประชาชนในพพนนทรีพื่มรีรายได ด้เสรริม เกริดการรวมกลบุสมเพพพื่อการค ด้า
ในรยปของสหกรณค์หรพอตลาด เพพพื่อสนจับสนบุนและผลจักดจันยบุทธศาสตรค์สร ด้าง
ความสามารถในการแขสงขจันทางเศรษฐกริจ และแก ด้ไขปจัญหาความ
ยากจนของหมยสบ ด้านหรพอชบุมชน ให ด้บรรลบุวจัตถบุประสงคค์

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนประชากรทรีพื่วสางงานลดลง
๒. จตานวนประชากรมรีรายได ด้และความเปป็ นอยยสทรีพื่ดรีขบึนน
๓. จตานวนประชากรมรีคบุณภาพชรีวริตทรีพื่ดรีขบึนน
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. พจัฒนาสสงเสรริมอาชรีพให ด้แกสเกษตรกร
๒. สสงเสรริมให ด้ประชาชนในท ด้องถริพื่นมรีรายได ด้เพริพื่มขบึนน
ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๑ สสงเสรริมและ

พจัฒนาการผลริตสรินค ด้าการเกษตรเพพพื่อเพริพื่มมยลคสา ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๒ พจัฒนา
ขรีดความสามารถการค ด้าและการลงทบุน
          ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๒ การพจัฒนาด ด้านการเกษตรและการ
พจัฒนาคบุณภาพชรีวริต

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ 5 การพ อัฒนาดต้านอนตุร อักษค์ทร อัพยากรธรรมชาตริ
และสริที่งแวดลต้อม

พ อันธกริจ  อนบุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม 
เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อพจัฒนา ฟพนนฟย ธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อมทรีพื่ถยก

ทตาลายและเสพพื่อมโทรม และปด้องกจันการทตาลายธรรมชาตริและส ริพื่ง



แวดล ด้อมทรีพื่จะถยกทตาลายในอนาคต และลดการเกริดปจัญหาในด ด้าน
ธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อมทรีพื่จะเกริดขบึนนภายในอนาคต

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนประชาชนทรีพื่เข ด้ารสวมกริจกรรมสร ด้างจริตสตานบึกอนบุรจักษค์

ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม
๒. จตานวนครจัวเรพอนทรีพื่ให ด้ความรสวมมพอในการกตาจจัดขยะอยสางถยกสบุข

อนามจัย
๓. จตานวนผย ด้ประกอบการและผย ด้บรริโภคทรีพื่ให ด้ความรสวมมพอในการ

ปฏริบจัตริตามระเบรียบข ด้อบจัญญจัตริตตาบล
๔. ปรริมาณขยะเฉลรีพื่ยในพพนนทรีพื่ลดลง
๕. จตานวนพพนนทรีพื่ทรีพื่มรีการปลยกต ด้นไม ด้เพริพื่มขบึนน
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. สร ด้างจริตสตานบึกให ด้ประชาชน เยาวชน รสวมกจันอนบุรจักษค์

ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม
๒. ออกข ด้อบจัญญจัตริตตาบลเพพพื่อควบคบุมกริจการทรีพื่เปป็ นอจันตรายตสอ

สบุขภาพ และกริจการการค ด้าอจันเปป็ นทรีพื่นสารจังเกรียจในเขตพพนนทรีพื่องคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล

๓. จจัดให ด้มรีถจังรองรจับขยะ สถานทรีพื่กตาจจัดขยะ รถขนถสายขยะ ทรีพื่ทรินง
สริพื่งปฏริกยล เตาเผาขยะ

๔. สสงเสรริมให ด้มรีการคจัดแยกขยะเพพพื่อทตาปบุปุ๋ ยชรีวภาพและขยะรรีไซเคริล
๕. ปรจับปรบุงภยมริทจัศนค์ในเขตตตาบลและสสงเสรริมให ด้มรีการปลยกต ด้นไม ด้

ในกริจกรรม/ประเพณรี และวจันสตาคจัญตสางๆ
ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๓ พจัฒนาการทสอง

เทรีพื่ยว การจจัดการทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อมอยสางสมดบุลยจัพื่งยพน
          ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๕ การพจัฒนาการบรริหารจจัดการและ
อนบุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม

ยตุทธศาสตรค์ทปที่  6  การพ อัฒนาดต้านศริลปว อัฒธรรม  จารปต  
ประเพณป  และภภูม ริปอัญญาทต้องถริที่น  

พ อันธกริจ สสงเสรริมและพจัฒนาการศบึกษา สสงเสรริมและทตานบุบตารบุง
ศาสนา ประเพณรี วจัฒนธรรม และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น รณรงคค์ปด้องกจัน
ปจัญหาด ด้านการสาธารณสบุข สสงเสรริมการกรีฬาและนจันทนาการ



เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อพจัฒนาสจังคมและความเปป็ นอยยสในชบุมชนให ด้เปป็ น
สจังคมทรีพื่พบึงปรารถนา เปป็ นสจังคมทรีพื่มรีดบุลยภาพในทบุกๆด ด้าน เปป็ นสจังคมแหสง
การพจัฒนาและสจังคมแหสงการเรรียนรย ด้

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนประชาชนทรีพื่มรีความสนใจและรสวมกริจกรรมกรีฬาตสางๆ เพริพื่ม

ขบึนน
๒. จตานวนประชาชนทรีพื่ได ด้รจับการศบึกษาเพริพื่มขบึนน
๓. จตานวนกริจกรรมทรีพื่จจัดขบึนนในท ด้องถริพื่นทรีพื่แสดงออกทางวจัฒนธรรม

และประเพณรีทรีพื่ดรีงามของท ด้องถริพื่น
๔. สถริตริผย ด้เจป็บปส วย และโรคระบาดตสางๆ ลดลง
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. สสงเสรริมการศบึกษา ศาสนา กรีฬา วจัฒนธรรม และภยมริปจัญญาท ด้อง

ถริพื่น
๒. จจัดให ด้มรีการดยแลด ด้านสบุขภาพอนามจัยของประชาชนอยสางทจัพื่วถบึง

และมรีคบุณภาพ
๓. สสงเสรริมครอบครจัวให ด้มรีความอบอบุสนและปลอด   ยาเสพตริด
๔. อบุดหนบุนงบประมาณให ด้กจับหนสวยงานอพพื่น เพพพื่อดตาเนรินการตาม

ภารกริจ อตานาจ หน ด้าทรีพื่ ของ อบต. ในกรณรีทรีพื่ อบต. ไมสสามารถดตาเนริน
การเองได ด้หรพอดตาเนรินการเองได ด้แตสมอบหมายให ด้หนสวยงานอพพื่นดตาเนริน
การแทน

๕. จจัดให ด้มรีการปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัยภายในเขต อบต.
๖. จจัดให ด้มรีสวจัสดริการชบุมชนภายในเขต อบต.

ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษาความสงบ 

ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ
ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต

จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๓ การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน 
สจังคม และการรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๖ การพจัฒนา
ด ด้านศริลปวจัฒนธรรม จารรีต ประเพณรี และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น

ยตุทธศาสตรค์ทปที่ ๗ การพ อัฒนาดต้านการบรริหารจ อัดการทปที่ด ป
พ อันธกริจ สสงเสรริมการบรริหารจจัดการงานของ อบต. ให ด้เกริดความ

โปรสงใส ตรวจสอบได ด้
เปต้ าประสงคค์ เพพพื่อเพริพื่มศจักยภาพในการบรริหารกริจการตามภารกริจ

ด ด้านตสางๆ ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลให ด้มรีประสริทธริภาพและมรี
คบุณภาพ สสงเสรริมให ด้ประชาชนเข ด้ามามรีสสวนรสวมในการตรวจสอบการ



ปฏริบจัตริงานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล ให ด้เปป็ นไปด ด้วยความเรรียบร ด้อย
โปรสงใสและเปป็ นธรรม

ต อัวชปขั้ว อัดเปต้ าประสงคค์
๑. จตานวนผย ด้มรีสสวนรสวมในการพจัฒนาทางการเมพองและสจังคมเพริพื่ม

มากขบึนน
๒. จตานวนบบุคลากรและอบุปกรณค์ทรีพื่มรีศจักยภาพในการให ด้บรริการแกส

ประชาชนเพริพื่มขบึนน
๓. ประสริทธริภาพในการทตางานของบบุคลากรเพริพื่มมากขบึนน
๔. องคค์การบรริหารสสวนตตาบลมรีรายได ด้เพริพื่มขบึนน
๕. จตานวนเครพพื่องมพอเครพพื่องใช ด้ในสตานจักงานมรีประสริทธริภาพและ

สามารถใช ด้งานได ด้เกริดประโยชนค์สยงสบุด
กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. สสงเสรริมการมรีสสวนรสวมของประชาชน
๒. พจัฒนาประสริทธริภาพบบุคลากรใน อบต.
๓. ปรจับปรบุงและพจัฒนารายได ด้ของ อบต.
๔. ปรจับปรบุงและพจัฒนาเครพพื่องมพอเครพพื่องใช ด้และสตานจักงานของ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบล

ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษาความสงบ 

ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ
          ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๗ การพจัฒนาด ด้านระบบการบรริหาร
จจัดการทรีพื่ดรี

ยตุทธศาสตรค์ทปที่  8  การสสงเสรริม  และพ อัฒนาการเขต้าสภูสประชาคม
เศรษฐกริจอาเซปยน

พ อันธกริจ สสงเสรริมการบรริหารจจัดการงานของ อบต. ให ด้เกริดความ
โปรสงใส ตรวจสอบได ด้

เปต้ าประสงคค์ พจัฒนาระบบข ด้อมยลขสาวสารในตตาบลให ด้มรีความทจัน
สมจัย และเปป็ นสพพื่อกลางในการเรรียนรย ด้ในตตาบล สสงเสรริมให ด้ประชาชนใน
พพนนทรีพื่มรีการเรรียนรย ด้นอกระบบทรีพื่มรีประส ริทธริภาพ และมรีวริสจัยทจัศนค์ เพพพื่อใช ด้เปป็ น
แนวทางในการดตาเนรินชรีวริตในสจังคมได ด้อยสางถยกต ด้องและเหมาะสม และ
พร ด้อมรจับในการเข ด้าสยสประชาคมอาเซรียน

ต อัวชปขั้ว อัดระด อับเปต้ าประสงคค์
๑. ประชาชนมรีความรย ด้ความเข ด้าใจเกรีพื่ยวกจับภารกริจและอตานาจหน ด้าทรีพื่

เพริพื่มมากขบึนน



๒. ประชาชนมรีวริสจัยทจัศนค์ แนวคริดทรีพื่เปริดกว ด้างและมรีความรย ด้เพริพื่มมาก
ขบึนน

๓. ประชาชนมรีการพจัฒนาศจักยภาพด ด้านข ด้อมยลขสาวสารพร ด้อมรจับการ
เปป็ นประชาคมอาเซรียน

กลยตุทธค์ในการพ อัฒนา
๑. เพริพื่มชสองทางในการรจับรย ด้ข ด้อมยลขสาวสารให ด้กจับประชาชน เพพพื่อสสง

เสรริมทจักษะความรย ด้และการให ด้บรริการนจักทสองเทรีพื่ยว
๒. จจัดให ด้มรีการเผยแพรสประชาสจัมพจันธค์ ระเบรียบ กฎหมาย ภารกริจ 

อตานาจหน ด้าทรีพื่ทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้องกจับภารกริจของ อบต.
๓. จจัดให ด้มรีเวทรีประชาคมระดจับหมยสบ ด้านเพพพื่อสสงเสรริมการปกครอง

ระบบประชาธริปไตย และสสงเสรริมความรสวมมพอระหวสางท ด้องถริพื่น ประเทศ
เพพพื่อนบ ด้าน เพพพื่อพจัฒนาแหลสงทสองเทรีพื่ยว การค ด้าและการลงทบุน

๔. จจัดให ด้มรีระบบการประชาสจัมพจันธค์ทางเสรียงตามสาย/หอกระจาย
ขสาว ภายในหมยสบ ด้านและตตาบลอยสางทจัพื่วถบึงและสามารถปฏริบจัตริงานได ด้
อยสางมรีประสริทธริภาพ

ความเชพที่อมโยง
ยบุทธศาสตรค์จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๔ รจักษาความสงบ 

ความมจัพื่นคง และพจัฒนาคนสยสสจังคมคบุณภาพ
          ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นในเขต
จจังหวจัดบบึงกาฬ : ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๓ การพจัฒนาด ด้านการจจัดระเบรียบชบุมชน 
สจังคม และการรจักษาความสงบเรรียบร ด้อย ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่ ๘ การสสงเสรริม
และพจัฒนาการเข ด้าสยสประชาคมเศรษฐกริจอาเซรียน

การวริเคราะหค์เพพที่อพ อัฒนาทต้องถริที่น
๑. การวริเคราะหค์กรอบการจ อัดทกายตุทธศาสตรค์ขององคค์การ

บรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง
การวริเคราะหค์สภาพแวดล ด้อมและศจักยภาพการพจัฒนาของ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง โดยการทตา SWOT Analysis 
วริเคราะหค์จบุดแขป็ง จบุดอสอน โอกาส อบุปสรรค ทจั นงภายในและภายนอก มรี
ดจังนรีน

1. จตุดแขข็ง (Strengths)



1.๑ ระบบการบรริหาร
๑) มรีการจจัดโครงสร ด้างภายในทรีพื่เหมาะสมสอดคล ด้องกจับ

ภารกริจ
๒) มรีการแบสงแยก/มอบหมายหน ด้าทรีพื่รจับผริดชอบทรีพื่

ชจัดเจน
๓) บรริหารจจัดการโดยยบึดหลจักธรรมาภริบาล
๔) สสงเสรริมการมรีสสวนรสวมของประชาชนในรยปแบบ

ประชาคม
๑.๒ อจัตรากตาลจังพนจักงานสสวนตตาบล ลยกจ ด้างประจตาและ

ลยกจ ด้างชจัพื่วคราว
๑) บบุคลากรมรีความรย ด้ความสามารถในการปฏริบจัตริงานใน

ระดจับดรี
๒) มรีการจจัดสสงบบุคลากรเข ด้ารจับการฝบึกอบรมอยสางตสอ

เนพพื่อง
๓) มรีแผนอจัตรากตาลจังทรีพื่เหมาะสมกจับโครงสร ด้างอตานาจ

หน ด้าทรีพื่
๑.๓ การเงริน/งบประมาณ

๑) พจัฒนารายได ด้โดยการปรจับปรบุงแหลสงรายได ด้และ
ระบบจจัดเกป็บภาษรี

๒) การใช ด้จสายเงรินงบประมาณเปป็ นไปอยสางมรี
ประสริทธริภาพและบรรลบุเปด้าหมาย
๑.๔ ศจักยภาพของชบุมชนและพพนนทรีพื่

๑) มรีกลบุสมวริสาหกริจชบุมชนจตานวน ๑๑ กลบุสม
๒) มรีกลบุสมออมทรจัพยค์และกองทบุนหมยสบ ด้านทบุกหมยสบ ด้าน
๓) มรีบบุคลากรจากหนสวยงานของรจัฐและองคค์กรเอกชน

ทรีพื่อยยสในพพนนทรีพื่ทรีพื่มรีความรย ด้
    ความสามารถนตาแนวคริดมาพจัฒนาชบุมชนได ด้มาก
๔) มรีสถานทรีพื่ราชการทรีพื่สตาคจัญอยยสในพพนนทรีพื่ ได ด้แกส ศยนยค์

ราชการจจังหวจัด ทรีพื่วสาการอตาเภอฯ
2. จตุดอสอน (Weaknesses)
๒.๑ ระบบการบรริหาร

1) กฎหมาย ระเบรียบ ข ด้อบจังคจับ มรีการแก ด้ไข
เปลรีพื่ยนแปลงอยยสตลอดเวลาทตาให ด้

                                    เจ ด้าหน ด้าทรีพื่ผย ด้ปฏริบจัตริขาดความเข ด้าใจทรีพื่ถยก
ต ด้องและชจัดเจน

๒.๒ การเงริน/งบประมาณ



๑) งบประมาณมรีจตานวนจตากจัด มรีรายได ด้ทรีพื่ได ด้รจับการ
จจัดสรรไมสเพรียงพอตสอการพจัฒนา
๒.๓ ขนบธรรมเนรียมประเพณรี และภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น

๒) ประชาชน และเยาวชนขาดความตระหนจักในการ
เข ด้าไปมรีสสวนรสวมในกริจกรรม

    ทางพบุทธศาสนาอยสางจรริงจจัง
๒.๔ ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อม

๑) ประชาชนขาดความตระหนจักในการดยแล และบตารบุง
รจักษาสริพื่งแวดล ด้อมและ

     ทรจัพยากรธรรมชาตริ
2) ขาดระบบการกตาจจัดขยะทรีพื่ถยกต ด้อง

๒.๕ สาธารณยปโภคและสาธารณยปการ
๑) ไฟฟด้าดจับบสอยครจั นง  ๒) นตนาประปาไมสเพรียงพอ แรง

ดจันตตพื่า
3. โอกาส (Opportunity)

๑) การแก ด้ปจัญหาความยากจน ปจัญหายาเสพตริด ตาม
นโยบายของรจัฐบาล

๒) รจัฐบาลสนจับสนบุนโครงการตามแผนยบุทธศาสตรค์อยยสดรี
มรีสบุข

๓) ระบบเทคโนโลยรีสารสนเทศทรีพื่ทจันสมจัย
๔) นโยบายของรจัฐบาล/จจังหวจัด ทรีพื่สนจับสนบุนสสงเสรริม

ด ด้านการเกษตร การทสองเทรีพื่ยว  
        สอดคล ด้องกจับยบุทธศาสตรค์ตตาบล

๕) การสร ด้างความเข ด้มแขป็งตามระบบเศรษฐกริจแบบพอ
เพรียง
๔. ปอัญหาอตุปสรรคหรพอขต้อจกาก อัด (Threat)

๑) ห ด้วงระยะเวลาในการจจัดสรร/เบริกจสายเงรินอบุดหนบุน
ของรจัฐบาลลสาช ด้าไมสแนสนอน

๒) คสาครองชรีพสยง
๓) ภาวะวริกฤตการณค์นตนามจัน พลจังงาน และแกก๊ส มรีราคา

แพง 
๔) การจจัดสรรงบประมาณและระยะการเบริกจสายไมส

เหมาะสมกจับเวลาดตาเนรินการ
๕) ภาระหน ด้าทรีพื่เพริพื่มมากขบึนน ตามภารกริจทรีพื่ได ด้รจับการถสาย

โอน
๖) ตลาดสรินค ด้าการเกษตรมรีความต ด้องการไมสแนสนอน

และราคาผลผลริตตกตตพื่า



๗) สถานการณค์ทางการเมพองมรีความไมสแนสนอน
๒.การประเมรินสถานการณค์สภาพแวดลต้อมภายนอกทปที่

เกปที่ยวขต้อง
ประเทศไทยในอดรีตทรีพื่ผสานมามรีการพจัฒนาเศรษฐกริจอยสางตสอ

เนพพื่อง ตจั นงแตสโมเดลประเทศไทย 1.0 เน ด้นภาคการเกษตรไปสยส
ประเทศไทย 2.0 เน ด้นอบุตสาหกรรมเบา และก ด้าวสยสโมเดลปจัจจบุบจัน 
ประเทศไทย 3.0 ทรีพื่เน ด้นอบุตสาหกรรมหนจัก ทวสาภายใต ด้ประเทศไทย
โมเดล 3.0 ทรีพื่เปป็ นอยยสกจันตอนนรีนต ด้องเผชริญกจับดจักสตาคจัญทรีพื่ไมสอาจนตาพา
ประเทศพจัฒนาไปมากกวสานรีน  โดยพลเอกประยบุทธ จจันทรค์โอชา นายก
รจัฐมนตรรีและหจัวหน ด้าคณะรจักษาความสงบแหสงชาตริในรจัฐบาลปจัจจบุบจันได ด้
มอบนโยบายทรีพื่จะนตาพาประเทศก ด้าวสยสโมเดล ประเทศไทย 4.0 เน ด้นการ
พจัฒนาเศรษฐกริจใหมส ยบุทธศาสตรค์ทรีพื่สตาคจัญภายใต ด้การนตาของนายก
รจัฐมนตรรี เน ด้นเรพพื่องการพจัฒนาสยสความมจัพื่นคง  มจัพื่งคจัพื่ง และยจัพื่งยพน ด ด้วยการ
สร ด้างความเข ด้มแขป็งจากภายใน ขจับเคลพพื่อนตามแนวปรจัชญาเศรษฐกริจพอ
เพรียง ผสานกลไก ประชารจัฐ เพพพื่อต ด้องการแก ด้ไขปจัญหาทรีพื่มรีมานาน เชสน 
การทบุจรริตคอรค์รจัปชจัสน ความขจัดแย ด้ง ตลอดจนปจัญหาภาวะเศรษฐกริจ
ปจัจจบุบจัน วริกฤตริภจัยแล ด้ง ซบึพื่งองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ น
องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นทรีพื่ต ด้องดตาเนรินการตามนโยบายของรจัฐบาล 
และให ด้เหมาะสมกจับสภาวการณค์ปจัจจบุบจัน จบึงคตานบึงถบึงสถานการณค์ตสาง ๆ 
อยสางรอบด ด้านทจั นงด ด้านเศรษฐกริจ สจังคม การเมพอง ทรจัพยากรธรรมชาตริ
และสริพื่งแวดล ด้อม คพอ การวริเคราะหค์ข ด้อมยลด ด้านเศรษฐกริจในพพนนทรีพื่ตตาบลนา
สะแบง ซบึพื่งตตาบลนาสะแบงมรีเขตพพนนทรีพื่ก บึพื่งชบุมชนเมพอง ประชาชนมรีอาชรีพ
ค ด้าขายและทตาเกษตรกรรม รยปแบบสจังคมในเขตตตาบลนาสะแบง เปป็ น
สจังคมแบบทจัพื่วไป มรีความรจักความสามจัคครีเอพนอเฟพนอเผพพื่อแผส เดป็กและ
เยาวชนมรีความเคารพตสอผย ด้ใหญส การเมพองยจังคงมรีความเปป็ น
ประชาธริปไตยสยง ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริพื่งแวดล ด้อมมรีความอบุดม
สมบยรณค์อยสางทรีพื่เปป็ นมาในอดรีต มรีความหลากหลายทางชรีวภาพ มรีความ
สมดบุลและยจัพื่งยพน ประชาชนในพพนนทรีพื่สามารถใช ด้ทรจัพยากรได ด้ จบึงต ด้องมรี
การเปลรีพื่ยนแปลงตามนโยบายของภาครจัฐ เพพพื่อให ด้สอดคล ด้องกจับการ
บรริหารงานตามแนวทางของรจัฐบาลสยสโมเดล “ประเทศไทย 4.0 การ
พจัฒนาเศรษฐกริจใหมส” และเพพพื่อเปป็ นการขจับเคลพพื่อนการบรริหารประเทศ
ของรจัฐบาล ควรสร ด้างความเข ด้าใจกจับประชาชนในตตาบลนาสะแบง ถบึง
แนวทางการพจัฒนาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ให ด้สอดคล ด้อง
กจับแผนพจัฒนาจจังหวจัด บบึงกาฬ ยบุทธศาสตรค์การพจัฒนากลบุสมจจังหวจัดภาค
ตะวจันออกเฉรียงเหนพอตอนบน  1 และนโยบายรจัฐบาลตามแนวทาง
ประชารจัฐ



ดจังนจั นนการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
จบึงจตาเปป็ นต ด้องจจัดทตาแผนให ด้สอดคล ด้องกจับยบุทธศาสตรค์การพจัฒนาของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง   
การวริเคราะหค์ศ อักยภาพหนสวยงานองคค์การบรริหารสสวนตกาบลนา
สะแบง   (SWOT)

๑  .  การวริเคราะหค์จตุดแขข็ง (Strength = S)  สามารถสรตุป
เปข็ นขต้อๆ ด อังนปขั้

 ๑. ผย ด้บรริหารมรีวริสจัยทจัศนค์การพจัฒนาทรีพื่ครอบคลบุมปจัญหาความ
ต ด้องการของชบุมชน และเคารพกฎ

กตริกา  ระเบรียบกฎหมาย  ยอมรจับความเปป็ นจรริงและแก ด้ไขปจัญหาภายใต ด้
ภาวะของข ด้อจตากจัดได ด้เปป็ นอยสางดรี

2.  สมาชริกสภาท ด้องถริพื่น มรีความรย ด้และเข ด้าใจบทบาทอตานาจ
หน ด้าทรีพื่และมรีความกระตพอรพอร ด้นตสอการแก ด้ไขปจัญหาและพจัฒนาท ด้องถริพื่น
เปป็ นอยสางดรี

3.  พนจักงานสสวนตตาบล  ลยกจ ด้าง  และพนจักงานจ ด้าง  ยอมรจับ
แนวทางการบรริหารและปฏริบจัตริตามบทบาทอตานาจหน ด้าทรีพื่ทรีพื่ได ด้รจับมอบ
หมายภายใต ด้บทบจัญญจัตริแหสงกฎหมาย และมรีโอกาสได ด้แสดงความคริด
เหป็นในการมรีสสวนรสวมของการดตาเนรินงานทบุกขจั นนตอน

4.  องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง มรีการบรริหารจจัดการ
เรพพื่องแผนฯ และงบประมาณภายใต ด้ความเข ด้าใจตรงกจันในบทบาทอตานาจ
หน ด้าทรีพื่ของทบุกภาคสสวนในตตาบล คพอ ประชาคม  ผย ด้บรริหารท ด้องถริพื่น  
สมาชริกสภาท ด้องถริพื่น  สสวนราชการจจังหวจัด  อตาเภอ  โดยทบุกฝส ายยบึดมจัพื่นใน
ระเบรียบกฎหมายโดยเครสงครจัด

5.  สภาพสริพื่งแวดล ด้อมทางการบรริหาร ได ด้แกส อบุปกรณค์ อาคาร
สถานทรีพื่ ระบบคมนาคม  สาธารณยปโภค สาธารณยปการ สวจัสดริการ การ
บรริหารงานบบุคคล อยยสบนพพนนฐานของความเหมาะสมความสตาเรป็จรสวมกจัน 
มบุสงวจัตถบุประสงคค์ของงาน ลดขจั นนตอนการบรริหารโดยการประสานงาน
ภายใน และมอบหมายอยสางเปป็ นระบบ ตรวจสอบและควบคบุมภายใต ด้
กระบวนการทรีพื่เปป็ นทรีพื่ยอมรจับกจันได ด้

๖. องคค์กรอยยสใกล ด้ช ริดประชาชน  รย ด้ปจัญหาความต ด้องการของ
พพนนทรีพื่เปป็ นอยสางดรี  มรีงบประมาณ

สามารถบรริหารจจัดการเองได ด้ตามแผนงาน
๒  .  การวริเคราะหค์จตุดอสอน  (Weakness   W ) สามารถ

สรตุปเปข็ นขต้อๆ ด อังนปขั้
๑. เส ด้นทางการคมนาคมยจังไมสสะดวก ถนนขรบุขระ เปป็ นหลบุม

เปป็ นบสอ
๒. ปจัญหานตนาทสวม ในหน ด้าฝนชสวงฤดยนตนาหลาก



๓. ปจัญหาขาดแคลนนตนาสตาหรจับอบุปโภค บรริโภค ในหน ด้าแล ด้ง
และระบบประปา

๔. ปจัญหาเรพพื่องคลองสสงนตนาทรีพื่ยจังมรีไมสทจัพื่วถบึงทจั นงหมยสบ ด้าน
๕. ปจัญหาเรพพื่องวริถรีชรีว ริตของชบุมชนทรีพื่เปลรีพื่ยนแปลงไปเพราะ

การรจับวจัฒนธรรมของตสางชาตริเข ด้ามา
๖. ขาดการสสงเสรริมด ด้านอาชรีพอยสางจรริงจจังและตสอเนพพื่อง
๗. ประชาชนขาดความเข ด้าใจในด ด้านการสสงเสรริมอาชรีพอยสาง

จรริงจจัง
๘. ขาดบบุคลากร / ผย ด้ชตานาญการในการสสงเสรริมให ด้ความรย ด้แกส

ประชาชน
๙. ขาดทจักษะความรย ด้ในด ด้านการใช ด้เทคโนโลยรี
๑๐.ความปลอดภจัยในชรีวริตและทรจัพยค์ส รินของประชาชนยจังไมส

ดรีเทสาทรีพื่ควร
๑๑.รายได ด้ของเกษตรกรยจังตกตตพื่า

๓  .  การวริเคราะหค์โอกาส   (Opportunity      O) สามารถสรบุป
เปป็ นข ด้อๆ ดจังนรีน

1. ทตาให ด้มรีการซพนอขายเปลรีพื่ยนมพออสจังหารริมทรจัพยค์สตาหรจับการ
อยยสอาศจัยมากขบึนน  และผย ด้ทรีพื่เข ด้ามาประกอบกริจการในพพนนทรีพื่อยสางตสอเนพพื่องมรี
มากขบึนน สสงผลตสอการจจัดภาษรีและรายได ด้จากการจดทะเบรียนนริตริกรรม  
สร ด้างรายได ด้ให ด้ท ด้องถริพื่นมากขบึนน

2.  พพนนทรีพื่ตตาบลนาสะแบง  มรีสภาพภยมริประเทศเหมาะสมแกส
การเกษตร  เชสน  การปลยกพพช  หรพอเลรีนยงสจัตวค์  จบึงมรีความเหมาะสมทรีพื่จะ
เปป็ นฐานการผลริตทางด ด้านเพพพื่อการบรริโภคของคนสสวนใหญสในพพนนทรีพื่

3.  ตตาบลนาสะแบง  มรีสถานศบึกษา  การสาธารณยปโภคและ
การคมนาคมทรีพื่ดรีทจั นงตตาบล  ทตาเรริพื่มมรีการขยายตจัวของชบุมชนเข ด้ามาอยยส
อาศจัยหนาแนสนมากขบึนน 

4.  ตตาบลนาสะแบง เปป็ นจบุดผสานไปยจังแหลสงทสองเทรีพื่ยวทรีพื่
สตาคจัญของจจังหวจัดบบึงกาฬหลายแหสง ทตาให ด้มรีการเดรินทางเข ด้าสยสตตาบลนา
สะแบง  ของนจักทสองเทรีพื่ยว และบบุคคลสตาคจัญสมตพื่าเสมอตลอดปรี   สามารถ
สร ด้างความตพพื่นตจัวและกระแสพจัฒนาได ด้ดรีหากดตาเนรินการได ด้อยสางถยกต ด้อง

5.  เปป็ นเส ด้นทางผสานเข ด้าสยสแหลสงทสองเทรีพื่ยวทรีพื่สตาคจัญและมรีชพพื่อ
เสรียง ซบึพื่งอยยสไมสหสางไกลจากจจังหวจัดมากจนเกริน  จบึงเหมาะสมทรีพื่นจักทสอง
เทรีพื่ยวจะเดรินทางเข ด้ามาพจักผสอนหยสอนใจหรพอแวะเทรีพื่ยวชมหาซพนอสรินค ด้า
ทางการเกษตรหรพอผลริตภจัณฑค์ชบุมชน ซบึพื่งเปป็ นฐานรายได ด้ทางเศรษฐกริจ
ท ด้องถริพื่นได ด้อยสางสมตพื่าเสมอ



๔  .   การวริเคราะหค์ปอัญหาอตุปสรรคหรพอขต้อจกาก อัด    (Threat       
T)      สามารถสรบุปเปป็ นข ด้อ ๆ ดจังนรีน

    ๑.มรีเรพพื่องของผลประโยชนค์จากการบรริหารงานทตาให ด้คบุณภาพ
ของงานไมสเตป็มทรีพื่
               ๒.ประชาชนรอคอยและคาดหวจังให ด้ท ด้องถริพื่นแก ด้ไข
ปจัญหาให ด้ โดยลดการพบึพื่งตนเองลง

๓.การประสานขอรจับการสนจับสนบุนไมสมรีความแนสนอนวสาจะได ด้
รจับการพริจารณาชสวยเหลพอการเปลรีพื่ยนแปลงทางการเมพอง  ทตาให ด้
นโยบายตสางๆเปลรีพื่ยนไป

๖.ภารกริจหล อัก และภารกริจรอง ทปที่องคค์การบรริหารสสวนตกาบลนา
สะแบงจะดกาเนรินการ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง มรีภารกริจหลจักและภารกริจรองทรีพื่
ต ด้องดตาเนรินการดจังนรีน

ภารกริจหล อัก
1. การปรจับปรบุงโครงสร ด้างพพนนฐาน
2. การพจัฒนาคบุณภาพชรีวริต
3. การพจัฒนาสริพื่งแวดล ด้อมและทรจัพยากรธรรมชาตริ
4. การพจัฒนาเศรษฐกริจและสจังคม
5. การพจัฒนาการเมพองและการบรริหาร
6. การพจัฒนารายได ด้
7. การสสงเสรริมการเกษตร
8. การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย

ภารกริจรอง
1. การสสงเสรริมการศบึกษา ศาสนา วจัฒนธรรม ประเพณรีและ

ภยมริปจัญญาท ด้องถริพื่น
2. การสนจับสนบุนและสสงเสรริมอบุตสาหกรรมในครจัวเรพอน
3. การสนจับสนบุนและสสงเสรริมการกรีฬาและการออกกตาลจังกาย
4. การสร ด้างความเข ด้มแขป็งของชบุมชน
5. ด ด้านการวางแผน การสสงเสรริมการลงทบุน
6. การสนจับสนบุนและสสงเสรริมศจักยภาพกลบุสมอาชรีพ

๗. สรตุปปอัญหาและแนวทางในการกกาหนดโครงสรต้างสสวนราชการ
และกรอบอ อัตรากกาล อัง

เนพพื่องจากองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ได ด้กตาหนด
โครงสร ด้างการแบสงสสวนราชการออกเปป็ น  ๕  สสวน ได ด้แกส สตานจักงานปลจัด
,กองคลจัง, กองชสาง, กองการศบึกษาศาสนาและวจัฒนธรรม และกอง
สวจัสดริการสจังคม  กตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังข ด้าราชราชการ พนจักงานครย



และบบุคลากรทางการศบึกษาลยกจ ด้างประจตา และพนจักงานจ ด้าง  จตานวนทจั นง
สรินน 55 อจัตรา  แตสเนพพื่องจากทรีพื่ผสานมาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
มรีภารกริจและปรริมาณงานทรีพื่เพริพื่มขบึนนจตานวนมากในสสวนราชการแตสละสสวน 
และจตานวนบบุคลากรทรีพื่มรีอยยสเพรียงพอตสอการปฏริบจัตริภารกริจและปรริมาณให ด้
สตาเรป็จลบุลสวงได ด้อยสางมรีประสริทธริภาพ และประสริทธริผล เพพพื่อรองรจับปรริมาณ
งานทรีพื่เพริพื่มมากขบึนนและแก ด้ไขปจัญหาการบรริหารงานขององคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาสะแบงตสอไป โดยพริจารณาปรริมาณงานดจังตสอไปนรีน

o พริจารณางานพน อักงานสสวนตกาบล ลภูกจต้างประจกา 
และพน อักงานจต้าง ในสายงานวสา

 สอดคล ด้องกจับสสวนราชการ /สสวนงานนรีนหรพอไมส
 มรีภาระงานทรีพื่ต ด้องอาศจัยสายงานดจังกลสาวหรพอไมส
 การมรีสายงานนรีนในสสวนราชการ เอพนอตสอการบรริหาร

ทรจัพยากรบบุคคลหรพอไมส
o พริจารณาปร อับเปลปที่ยนสายงานเมพที่อพบวสา

 ลจักษณะความเชรีพื่ยวชาญไมสสอดคล ด้องกจับงานหลจัก
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาสะแบง

 ไมสมรีภาระงาน/ความรจับผริดชอบทรีพื่ต ด้องอาศจัยสายงาน
ดจังกลสาว / หรพอทดแทนด ด้วย
สายงานอพพื่นทรีพื่เหมาะสมกวสาได ด้

 การมรีสายงานนรีนในหนสวยงานมริได ด้ชสวยเอพนอตสอการ
บรริหารทรจัพยากรบบุคคล 

                     การวางกรอบอจัตรากตาลจังให ด้สอดคล ด้องกจับภาระงาน 
โดยวางประเภทของบบุคลากรภาครจัฐตามความเหมาะสมให ด้สอดรจับกจับ
แนวทางการบรริหารภาครจัฐแนวใหมส ทรีพื่เน ด้นความยพดหยบุสน แก ด้ไขงสาย 
กระจายอตานาจการบรริหารจจัดการ มรีความคลสองตจัว และมรีเจ ด้าภาพทรีพื่
ชจัดเจน อรีกทจั นงยจังได ด้กตาหนดให ด้เปป็ นไปตามหลจักการบรริหารกริจการบ ด้าน
เมพองทรีพื่ดรีด ด้วย ในการกตาหนดประเภทบบุคลากรภาครจัฐ ควรเน ด้นใช ด้อจัตรา
กตาลจังแตสละประเภทอยสางเหมาะสมกจับภารกริจ โดยให ด้พริจารณากรอบให ด้
สอดคล ด้องกจับภารกริจและลจักษณะงานของ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง ดจังนรีน

 พน อักงานสสวนตกาบล : ปฏริบจัตริงานในภารกริจหลจัก
ลจักษณะงานทรีพื่เน ด้นการใช ด้ความรย ด้ความสามารถและทจักษะเช ริงเทคนริค 
หรพอเปป็ นงานวริชาการ งานทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้องกจับการกตาหนดนโยบายหรพอ
ลจักษณะงานทรีพื่มรีความตสอเนพพื่องในการทตางาน  มรีอตานาจหน ด้าทรีพื่ในการสจัพื่ง



การบจังคจับบจัญชา ผย ด้ใต ด้บจังคจับบจัญชาตามลตาดจับชจั นน   กตาหนดตตาแหนสง 
แตสละประเภทของพนจักงานสสวนตตาบลไว ด้  ดจังนรีน

- สายงานบรริหารงานท ด้องถริพื่น  ได ด้แกส ปลจัด  รอง
ปลจัด

- สายงานอตานวยการท ด้องถริพื่น  ได ด้แกส หจัวหน ด้าสสวน
ราชการ  ผย ด้อตานวยการกอง 

- สายงานวริชาการ  ได ด้แกส สายงานทรีพื่บรรจบุเรริพื่มต ด้น
ด ด้วยคบุณวบุฒริปรริญญาตรรี

- สายงานทจัพื่วไป ได ด้แกส สายงานทรีพื่บรรจบุเรริพื่มต ด้นมรี
คบุณวบุฒริตตพื่ากวสาปรริญญาตรรี

 ลภูกจต้างประจกา : ปฏริบจัตริงานทรีพื่ต ด้องใช ด้ทจักษะและ
ประสบการณค์  จบึงมรีการจ ด้างลยกจ ด้างประจตาตสอเนพพื่องจนกวสาจะเกษรียณอายบุ
ราชการ โดยไมสมรีการกตาหนดอจัตราขบึนนมาใหมส  หรพอกตาหนดตตาแหนสงเพริพื่ม
จากทรีพื่มรีอยยสเดริมและให ด้ยบุบเลริกตตาแหนสง หากตตาแหนสงทรีพื่มรีอยยสเดริมเปป็ น
ตตาแหนสงวสา มรีคนลาออก  หรพอเกษรียณอายบุราชการ  โดยกตาหนดเปป็ น ๓ 
กลบุสม  ดจังนรีน 

- กลบุสมงานบรริการพพนนฐาน 
- กลบุสมงานสนจับสนบุน
- กลบุสมงานชสาง

  พน อักงานจต้าง : ปฏริบจัตริงานเสรริมในภารกริจรอง 
ภารกริจสนจับสนบุน งานทรีพื่มรีกตาหนดระยะเวลาการปฏริบจัตริงานเรริพื่มต ด้นและส รินน
สบุดทรีพื่แนสนอนตามโครงการหรพอภารกริจในระยะสจั นน  หลจักเกณฑค์การ
กตาหนดพนจักงานจ ด้างจะมรี 3 ประเภทแตส องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงเปป็ นองคค์การบรริหารสสวนตตาบลขนาดกลางด ด้วยบรริบท ขนาด และ
ปจัจจจัยหลายอยสาง จบึงกตาหนดจ ด้างพนจักงานจ ด้าง เพรียง  ๒ ประเภท ดจังนรีน

- พนจักงานจ ด้างทจัพื่วไป

             -  พนจักงานจ ด้างตามภารกริจ
สรบุปได ด้วสา การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังนจั นนเปป็ นการระบบุวสา

องคค์กรต ด้องการจตานวน ประเภท และลจักษณะของต ด้นทบุนมนบุษยค์มากน ด้อย
เพรียงใดทจั นงในปจัจจบุบจันและอนาคตเพพพื่อให ด้องคค์กรสามารถปฏริบจัตริภารกริจ
บรรลบุตามยบุทธศาสตรค์ ภารกริจและเปด้าหมายทรีพื่กตาหนดไว ด้

การคริดปรริมาณงานแตสละสสวนราชการ
การนตาปรริมาณงานทรีพื่เกริดขบึนนแตสละสสวนราชการ มาเพพพื่อ

วริเคราะหค์การกตาหนดอจัตรา  และคตานวณระยะเวลาทรีพื่เกริดขบึนน โดยองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ได ด้ใช ด้วริธรีคริดจากสยตรการคตานวณหาเวลา
ปฏริบจัตริราชการ    ดจังนรีน



จตานวนวจันปฏริบจัตริราชการ  1  ปรี    x  6  =  เวลาปฏริบจัตริ
ราชการ 
แทนคสา                          30 x 6  = 1,380   
หรพอ  82,800  นาทรี

หมายเหตบุ
1. 230  คพอ จตานวนวจัน ใน  1 ปรี  ใช ด้เวลาปฏริบจัตริงาน  230

วจันโดยประมาณ
2. 6 คพอ ใน 1 วจัน ใช ด้เวลาปฏริบจัตริงานราชการ เปป็ น

เวลา  6 ชจัพื่วโมง
3. 1,380 คพอ จตานวน วจัน คยณด ด้วย จตานวน ชจัพื่วโมง / 1 ปรี  

ทตางาน 1,380  ชจัพื่วโมง
4. 82,800 คพอ ใน 1 ชจัพื่วโมง มรี 60 นาทรี  ดจังนจั นน 

1,380 x 60 จะได ด้  82,800 นาทรี

ในการนรีนองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง ได ด้ทตาการ
วริเคราะหค์คสางานในแตสละงานของแตสละสสวนราชการภายในสจังกจัด ตาม
โครงสร ด้างองคค์กร ประกอบด ด้วย สตานจักงานปลจัด,กองคลจัง, กองชสาง,  
กองการศบึกษาศาสนาและวจัฒนธรรม และกองสวจัสดริการสจังคม  ซบึพื่งได ด้
กตาหนดตตาแหนสงวสาต ด้องการตตาแหนสงใดและมรีจตานวนเทสาใด จะต ด้องมรี
ข ด้อมยล ด ด้านปรริมาณงานและการวริเคราะหค์อจัตรากตาลจังคนชจัดเจน ราย
ละเอรียดในการปรริมาณงานทรีพื่เกริดขบึนนของแตสละสสวนราชการมาคตานวณ
เปป็ นระยะเวลาทรีพื่เกริดขบึนนแล ด้วนตามาคตานวณในสจัดสสวนเวลาการทตางานตสอ
คน โดยการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ประจตาปรีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ รอบนรีน องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงไมสมรีการ
กตาหนดตตาแหนสงเพริพื่ม/ลด แตสอยสางใด ซบึพื่งคงไว ด้ตามแผนเดริมทบุกตตาแหนสง
จบึงได ด้จจัดทตาบจัญชรีแสดงการคตานวณจตานวนปรริมาณงาน  ในแตสละสสวน
ราชการจตาแนกเปป็ นงานแตสละงานตามสสวนราชการทบุกงาน รายละเอรียด
ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก



๘.โครงสรต้างการกกาหนดสสวนราชการและการกกาหนดตกาแหนสง

๘.๑ โครงสรต้างสสวนราชการ แบสงสสวนราชการออกเปข็ น ๕ 
สสวน  

จากการทรีพื่องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง มรีภารกริจ 
อตานาจหน ด้าทรีพื่ทรีพื่จะต ด้องดตาเนรินการแก ด้ไขปจัญหาดจังกลสาวภายใต ด้อตานาจ
หน ด้าทรีพื่ทรีพื่กตาหนดไว ด้ใน พระราชบจัญญจัตริองคค์การบรริหารสสวนจจังหวจัด 
เทศบาล องคค์การบรริหารสสวนตตาบล และตามพระราชบจัญญจัตริกตาหนด
แผนและขจั นนตอนการกระจายอตานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ ได ด้กตาหนดภารกริจหลจัก
และภารกริจรองทรีพื่จะดตาเนรินการดจังกลสาว โดยกตาหนดตตาแหนสงของ
พนจักงานสสวนตตาบลให ด้ตรงกจับภารกริจ  และในระยะแรกการกตาหนด
โครงสร ด้างสสวนราชการทรีพื่จะรองรจับการดตาเนรินการตามภารกริจนจั นน  อาจ
กตาหนดเปป็ นภารกริจอยยสในรยปของงาน และในระยะตสอไป เมพพื่อมรีการดตาเนริน
การตามภารกริจนจั นน และองคค์การบรริหารสสวนตตาบลพริจารณาเหป็นวสา 
ภารกริจนจั นนมรีปรริมาณงานมากพอกป็อาจจะพริจารณาตจั นงเปป็ นสสวนตสอไป โดย
เรริพื่มแรกกตาหนดโครงสร ด้างไว ด้ ดจังนรีน

โครงสรต้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อัง (เด ริม)

โครงสรต้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อัง (ใหมส)

หมาย
เหตตุ

1.สกาน อักงานปล อัด อบต.
๑.๑ งานนโยบายและแผน
๑.๒ งานการเจ ด้าหน ด้าทรีพื่
๑.๓ งานธบุรการ
๑.๔ งานกริจการสภา
๑.๕ งานปด้องกจันและบรรเทา

สาธารณภจัย
๑.๖ งานกฎหมายและคดรี
๑.๗ งานสสงเสรริมการเกษตร
๑.๘ งานการสาธารณสบุขและ
สริพื่งแวดล ด้อม

๑. สกาน อักงานปล อัด อบต.
๑.๑ งานนโยบายและแผน
๑.๒ งานการเจ ด้าหน ด้าทรีพื่
๑.๓ งานธบุรการ
๑.๔ งานกริจการสภา
๑.๕ งานปด้องกจันและบรรเทา

สาธารณภจัย
๑.๖ งานกฎหมายและคดรี
๑.๗ งานสสงเสรริมการเกษตร
๑.๘ งานการสาธารณสบุขและ

สริพื่งแวดล ด้อม
๒. กองคล อัง

๒.๑ งานการเงริน
2. กองคล อัง

๒.๑ งานการเงริน



๒.๒ งานบจัญชรี
๒.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บราย
ได ด้
๒.๔ งานแผนทรีพื่ภาษรี ทะเบรียน
ทรจัพยค์ส รินและพจัสดบุ

๒.๒ งานบจัญชรี
๒.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บราย
ได ด้
๒.๔ งานแผนทรีพื่ภาษรี ทะเบรียน

ทรจัพยค์ส รินและพจัสดบุ
๓. กองชสาง

๓.๑ งานกสอสร ด้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคบุม
อาคาร
๓.๓ งานประสาน
สาธารณยปโภค
๓.๔ งานผจังเมพอง

3. กองชสาง
๓.๑ งานกสอสร ด้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคบุม
อาคาร
๓.๓ งานประสาน
สาธารณยปโภค
๓.๔ งานผจังเมพอง

๔. กองการศบึกษา ศาสนาและ
ว อัฒนธรรม
๔.๑ งานบรริหารการศบึกษา
๔.๒ งานสสงเสรริมกริจการ

โรงเรรียน
๔.๓ งานศยนยค์พจัฒนาเดป็กเลป็ก

     ๔.๔ งานกรีฬาและวจัฒนธรรม

๔. กองการศบึกษา ศาสนาและ
ว อัฒนธรรม
๔.๑ งานบรริหารการศบึกษา
๔.๒ งานสสงเสรริมกริจการ

โรงเรรียน
๔.๓ งานศยนยค์พจัฒนาเดป็กเลป็ก
๔.๔ งานกรีฬาและวจัฒนธรรม

๕. กองสว อัสดริการส อังคม
๕.๑ งานธบุรการ
๕.๒ งานสวจัสดริการและพจัฒนา
ชบุมชน
๕.๓ งานสจังคมสงเคราะหค์
๕.๔ งานสสงเสรริมอาชรีพและ
พจัฒนาสตรรี

๕. กองสว อัสดริการส อังคม
๕.๑ งานธบุรการ
๕.๒ งานสวจัสดริการและพจัฒนา
ชบุมชน
๕.๓ งานสจังคมสงเคราะหค์
๕.๔ งานสสงเสรริมอาชรีพและ
พจัฒนาสตรรี

๘.๒  การวริเคราะหค์การกกาหนดตกาแหนสง
       จากข ด้อ  8.1  โครงสรต้าง   องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา

สะแบง ได ด้วริเคราะหค์การกตาหนดตตาแหนสงจากภารกริจทรีพื่จะดตาเนรินการใน
แตสละสสวนราชการในระยะเวลา ๓ ปรี  ข ด้างหน ด้า ซ บึพื่งเปป็ นการสะท ด้อนให ด้เหป็น
วสาปรริมาณงานในแตสละสสวนราชการมรีเทสาใด เพพพื่อนตามาวริเคราะหค์วสาจะใช ด้
ตตาแหนสงประเภทใด สายงานใด จตานวนเทสาใด ในสสวนราชการนจั นน จบึงจะ
เหมาะสมกจับภารกริจ ปรริมาณงาน เพพพื่อให ด้คบุ ด้มคสาตสอการใช ด้จสายงบประมาณ
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงและเพพพื่อให ด้การบรริงานของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง เปป็ นไปอยสางมรีประส ริทธริภาพ 
ประสริทธริผล โดยนตาผลการวริเคราะหค์ตตาแหนสงมาบจันทบึกข ด้อมยลลงในกรอบ
อจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ประจตาปรีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓



การกตาหนดสายงานในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง 
เพพพื่อพริจารณาปรจับลด หรพอเพริพื่มอจัตรากตาลจัง ในแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปรี ประจตา
ปรีงบประมาณ  2561 – 2563  นจั นน  องคค์การบรริหารสสวนตตาบล    บบึงกาฬ
มรีปลจัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบล (บรริหารงานท ด้องถริพื่น ระดจับกลาง) จตานวน 
1 คน เปป็นผย ด้ดยแลบจังคจับบจัญชา และมรีหจัวหน ด้า สสวนราชการ (ผย ด้อตานวยการก
อง / อตานวยการ ระดจับต ด้น ) 5 สสวนราชการ ปกครองบจังคจับบจัญชา ผย ด้ใต ด้
บจังคจับบจัญชาในแตสละสสวนราชการ ซบึพื่งแตสละสสวนราชการมรีสายงาน ใน
แตสละสสวนราชการ จตานวนคน            ทรีพื่ประกอบไปด ด้วย พนจักงานสสวน
ตตาบล  พนจักงานครยหรพอบบุคลากรทางการศบึกษา ลยกจ ด้างประจตา และ
พนจักงานจ ด้าง เพพพื่อนตาเอาจตานวนคนมาเปรรียบเทรียบสจัด สสวนการคริดปรริมาณ
งานในแตสละสายงาน ใช ด้วริธรีคริดจากข ด้อ  ๗. สรบุปปจัญหาและแนวทางใน
การกตาหนดโครงสร ด้างสสวนราชการและกรอบอจัตรากตาลจัง ในการคริด
ปรริมาณงานแตสละสสวนราชการ เพพพื่อได ด้คสาปรริมาณงานในภาพรวม และ
เมพพื่อนตาปรริมาณของแตสละสายงานในภาพรวมทรีพื่ได ด้มาเปรรียบเทรียบการ
กตาหนดจตานวนอจัตราคนในแตสละสายงาน ดจังตาราง ตามข ด้อ ๘.๒  ตาราง
ข ด้อ ๘.๓  และตารางข ด้อ ๘.๔ ดจังนรีน

๑๒. แนวทางการพ อัฒนาพน อักงานสสวนตกาบล



เจตนารมณค์ทรีพื่สตาคจัญประการหนบึพื่งของการจจัดตจั นงองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล คพอ การจจัดบรริการสาธารณะแกสประชาชนในท ด้องถริพื่น
ชนบทอยสางมรีประสริทธริภาพ  ซบึพื่งการทรีพื่เจตนารมณค์ดจังกลสาวจะบรรลบุผล
มากน ด้อยเพรียงใด “คน”  ถพอเปป็ นทรจัพยากรในการบรริหารในการบรริหารทรีพื่
เปป็ นสสวนสตาคจัญทรีพื่สบุด เพราะคนหรพอบบุคลากรในองคค์การจะเปป็ นผย ด้กตาหนด
และดตาเนรินการตามนโยบาย รวมทจั นงเปป็ นผย ด้ใช ด้ทรจัพยากรในการบรริหารอพพื่น 
ๆ ทจั นงหมด ดจังนจั นนหากกระบวนการกตาหนดอจัตราการสรรหาและคจัดเลพอก  
รวมทจั นงกระบวนการพจัฒนาความรย ด้ และการสร ด้างขวจัญกตาลจังใจแกสบบุคลากร
ในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเปป็ นไปอยสางมรีประสริทธริภาพแล ด้ว กป็จะชสวยให ด้
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลได ด้ผย ด้ปฏริบจัตริงานทรีพื่มรีความความรย ด้ ความสามารถ
และอบุทริศแรงกายแรงใจในการทตางาน ซ บึพื่งจะเปป็ นพลจังในการผลจักดจันให ด้
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลสามารถดตาเนรินงานไปได ด้อยสางมรีประส ริทธริภาพ
และบรรลบุผลตามเจตนารมณค์ของการจจัดตจั นงมากทรีพื่สบุด

การบรริหารงานบบุคคลขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล หมายถบึง
“ การจจัดการเกรีพื่ยวกจับบบุคคลทรีพื่ปฏริบจัตริงานประจตาขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล นจับตจั นงแตสการวางแผนอจัตรากตาลจัง การสรรหาบบุคคลโดยมรีจบุดมบุสง
หมายเพพพื่อให ด้การปฏริบจัตริงานเปป็ นไปอยสางมรีประส ริทธริภาพ บรรลบุเปด้าหมาย
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล”

ดจังนจั นนเพพพื่อให ด้การพจัฒนาบบุคลากรของ อบต. โดยเฉพาะ
พนจักงานสสวนตตาบล จตาเปป็ นต ด้องมรีการพจัฒนาในทบุก ๆ ด ด้านและตสอเนพพื่อง 
การพจัฒนาพนจักงานสสวนตตาบล ของ อบต.บบึงกาฬ กตาหนดแนวทางการ
พจัฒนาในกรอบของแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปรี  ไว ด้ดจังนรีน

๑. สสงเสรริมการศบึกษาให ด้ความรย ด้แกสพนจักงานสสวนตตาบล
๒. การศบึกษาดยงาน / การประชบุมเชริงปฏริบจัตริการอยสางตสอเนพพื่อง
๓. การเพริพื่มสวจัสดริการแกสพนจักงานสสวนตตาบลและครอบครจัว

ตามความเหมาะสมและฐานะทาง
ครอบครจัว

๔. การให ด้รางวจัลตอบแทน เพพพื่อเพริพื่มประสริทธริภาพในการ
ปฏริบจัตริ และเปป็ นแรงจยงใจในการ

ปฏริบจัตริงาน
๕. สสงเสรริมความก ด้าวหน ด้าของพนจักงานสสวนตตาบลให ด้มรีความ

ก ด้าวหน ด้าอยสางตสอเนพพื่อง

๑๓.ประกาศคตุณธรรม จรริยธรรมของขต้าราชการหรพอพน อักงาน
สสวนทต้องถริที่นและลภูกจต้าง พน อักงานจต้าง
 จรริยธรรมตามจรรยาบรรณในวริชาชปพ



“จรรยาบรรณ” หมายถบึง ประมวลความประพฤตริผย ด้ประกอบ
อาชรีพการงานแตสละอยสางกตาหนดขบึนนเพพพื่อรจักษาและสสงเสรริมเกรียรตริคบุณชพพื่อ
เสรียง และฐานะของสมาชริก ซบึพื่งอาจเขรียนเปป็ นลายลจักษณค์อจักษรหรพอไมส
กป็ได ด้ดจังนจั นนจรรยาบรรณ จบึงถพอวสาเปป็ นมาตรฐานทางจรริยธรรม ศรีลธรรม ทรีพื่
แตสละอาชรีพกตาหนดขบึนน หากปฏริบจัตริตามมาตรฐานดจังกลสาวถพอวสาเปป็ น
มาตรฐานทรีพื่ดรีเหมาะสม สตาหรจับพนจักงานสสวนตตาบล ซบึพื่งถพอวสาเปป็ น
ข ด้าราชการประเภทหนบึพื่ง ดจังนจั นนควรจะถพอปฏริบจัตริตามจรรยาบรรณของ
ข ด้าราชการ ซบึพื่งได ด้กตาหนดไว ด้ดจังนรีน

๑. จรรยาบรรณตสอตนเอง
๑.๑ พนจักงานสสวนตตาบล พบึพื่งเปป็ นผย ด้มรีศรีลธรรมอจันดรี และ

ประพฤตริตนให ด้เหมาะสมกจับการเปป็ นพนจักงานสสวนตตาบล เชสนอยสางน ด้อย
ต ด้องถพอศรีล

๑.๒ พนจักงานสสวนตตาบล พบึงใช ด้วริชาชรีพในการปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่
ราชการด ด้วยความซพพื่อสจัตยค์และไมสแสวงหาประโยชนค์โดยมริชอบ เชสน ไมส
เรรียกเปอรค์เซป็นตค์จากโครงการตสางๆ

๑.๓ พนจักงานสสวนตตาบล พบึงมรีทจัศนคตริทรีพื่ดรีและพจัฒนาตนเอง
ให ด้มรีคบุณธรรม จรริยธรรม รวมทจั นงเพริพื่มพยนความรย ด้ ความสามารถ และทจักษะ
ในการทตางานเพพพื่อให ด้การปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ราชการมรีประส ริทธริภาพ 
ประสริทธริผลมากขบึนน ต ด้องหมจัพื่นศบึกษาหาความรย ด้ โดยการเข ด้ารจับการฝบึก
อบรมตสางๆ ตามทรีพื่ทางราชการจจัดให ด้

๒. จรรยาบรรณตสอหนสวยงาน
๒.๑ พนจักงานสสวนตตาบล พบึงปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ราชการด ด้วยความ

สบุจรริต เสมอภาคและปราศจากอคตริ เชสน ให ด้การบรริการแกสประชาชนผย ด้
บรริการอยสางเสมอภาค

๒.๒ พนจักงานสสวนตตาบล  พบึงปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ราชการอยสางเตป็ม
กตาลจังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเรป็ว  ขยจันหมจัพื่นเพรียร  ถยกต ด้องสมเหตบุ
สมผล  โดยคตานบึงถบึงผลประโยชนค์ของทางราชการไมสใชสเหป็นแกส
ประชาชนสสวนตจัว หรพอคณะผย ด้บรริหารขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล

๒.๓ พนจักงานสสวนตตาบล  พบึงปฏริบจัตริเปป็ นผย ด้ตรงตสอเวลา และ
ใช ด้เวลาราชการให ด้เปป็ นประโยชนค์ตสอทางราชการอยสางเตป็มทรีพื่ เชสน ต ด้องมา
ปฏริบจัตริงานตรงเวลาและอบุทริศเวลาให ด้แกสทางราชการบรริหารสสวนตตาบล
อยสางเตป็มทรีพื่

๒.๔ พนจักงานสสวนตตาบล ดยแลรจักษาและใช ด้ทรจัพยค์สรินของ
ทางราชการอยสางประหยจัดสบุดคบุ ด้มคสา โดยระมจัดระวจังมริให ด้เส รียหาย หรพอสรินน
เปลพองเยรีพื่ยงวริญญยชนจะพบึงปฏริบจัตริตสอทรจัพยค์ส รินของตนเอง เชสน ใช ด้
ทรจัพยค์สรินของทางราชการอยสางประหยจัดและดยแลรจักษาให ด้เกริดประโยชนค์
สยงสบุด



๓. จรรยาบรรณตสอผภู ต้บ อังค อับบ อัญชา ผภู ต้อยภูสใตต้บ อังค อับบ อัญชา และ
ผภู ต้รสวมงาน

๓.๑ พนจักงานสสวนตตาบล  พบึงมรีความรจับผริดชอบในการปฏริบจัตริ
งาน การให ด้ความรสวมมพอชสวยเหลพอกลบุสมงานของตน ทจั นงในด ด้านการให ด้
ความคริดเหป็น การชสวยทตางานและการแก ด้ปจัญหารสวมกจันรวมทจั นงการเสนอ
แนะในสริพื่งทรีพื่เหป็นวสาจะมรีประโยชนค์ตสอการพจัฒนางานในความรจับผริดชอบ
ด ด้วย

๓.๒ พนจักงานสสวนตตาบล ซบึพื่งเปป็ นผย ด้บจังคจับบจัญชาพบึงดยแล
เอาใจใสสผย ด้อยยสใต ด้บจังคจับบจัญชา ทจั นงในด ด้านการปฏริบจัตริงาน  ขวจัญกตาลจังใจ 
สวจัสดริการ และยอมรจับฟจังความคริดเหป็นของผยใต ด้บจังคจับบจัญชา ตลอดจน
ปกครองผย ด้อยยสใต ด้บจังคจับบจัญชาด ด้วยหลจักการและเหตบุผลทรีพื่ถยกต ด้องตาม
ทตานอง

๓.๓ พนจักงานสสวนตตาบล พบึงชสวยเหลพอเกพนอกยลกจันในทางทรีพื่
ชอบรวมทจั นงสสงเสรริมสนจับสนบุนให ด้เกริดความสามจัคครี รสวมแรงรสวมใจใน
บรรดาผย ด้รสวมงานในการปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่เพพพื่อประโยชนค์สสวนรวม

๓.๔ พนจักงานสสวนตตาบล  พบึงปฏริบจัตริตสอผย ด้รสวมงานตลอดจนผย ด้
เกรีพื่ยวข ด้องด ด้วยความสบุภาพ มรีนตนาใจมนบุษยค์สจัมพจันธค์อจันดรี

๓.๕   พนจักงานสสวนตตาบล พบึงละเว ด้นจากการนตาผลงานของ
ผย ด้อพพื่นมาเปป็ นของตน

๔. จรรยาบรรณตสอประชาชนและส อังคม 
๔.๑   พนจักงานสสวนตตาบล พบึงให ด้บรริการประชาชนอยสางเตป็ม

กตาลจังความสามารถ ด ด้วยความเปป็ นธรรม เอพนอเฟพนอมรีนตนาใน และใช ด้กริรริยา
วาจาทรีพื่สบุภาพอสอนโยน เมพพื่อเหป็นวสาเรพพื่องใดไมสสามารถปฏริบจัตริได ด้ หรพอไมส
อยยสในอตานาจหน ด้าทรีพื่ของตนจะต ด้องปฏริบจัตริ ควรชรีนแจงเหตบุผลหรพอแนะนตา
ให ด้ตริดตสอยจังหนสวยงานหรพอบบุคคลซบึพื่งตนทราบวสามรีอตานาจหน ด้าทรีพื่เกรีพื่ยวกจับ
เรพพื่องนจั นน ๆ ตสอไป

๔.๒  พนจักงานสสวนตตาบล พบึงประพฤตริตนให ด้เปป็ นทรีพื่เช พพื่อถพอ
ของบบุคคลทจัพื่วไป

๔.๓  พนจักงานสสวนตตาบล พบึงละเว ด้นจากการรจับทรจัพยค์ส รินหรพอ
ประโยชนค์อพพื่นใด ซบึพื่งมรีมยลคสาเกรินปกตริวริสจัยทรีพื่ว ริญญยชนจะให ด้กจันโดยเสนสหา
จากผย ด้มาตริดตสอราชการ หรพอผย ด้ซ บึพื่งอาจได ด้รจับประโยชนค์จากการปฏริบจัตริ
หน ด้าทรีพื่ราชการนจั นน หากได ด้รจับไว ด้แล ด้วและทราบภายหลจังวสา ทรจัพยค์ส รินหรพอ
ประโยชนค์อพพื่นใดทรีพื่รจับไว ด้มรีมยลคสาเกรินปกตริวริสจัย กป็ให ด้รายงานผย ด้บจังคจับบจัญชา
ทราบโดยเรป็ว เพพพื่อดตาเนรินการตามสมควรแกสกรณรี



ประกาศคตุณธรรม จรริยธรรมของพน อักงานสสวนตกาบล
ตามทรีพื่รจัฐธรรมนยญแหสงราชอาณาจจักรไทย มาตรา ๗๗ กตาหนดให ด้

รจัฐจจัดทตามาตรฐานทางคบุณธรรมและจรริยธรรมของข ด้าราชการและ
พนจักงานหรพอลยกจ ด้างอพพื่นของรจัฐ เพพพื่อปด้องกจันการทบุจรริตและประพฤตริมริชอบ
และเสรริมสร ด้างประสริทธริภาพในการปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ ประกอบกจับคณะ
กรรมการมาตรฐานการบรริหารงานบบุคคลสสวนท ด้องถริพื่น ได ด้มรีประกาศ เรพพื่อง 
มาตรฐานทางคบุณธรรมและจรริยธรรมของข ด้าราชการ พนจักงาน และ
ลยกจ ด้างขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น เพพพื่อให ด้ ข ด้าราชการ พนจักงาน 
และลยกจ ด้างขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น โดยทจัพื่วไปยบึดถพอเปป็ นหลจัก
การและแนวทางปฏริบจัตริ ในการกตากจับความประพฤตริของตน  ดจังนรีน

๑. พบึงดตารงตนให ด้ตจั นงมจัพื่นอยยสในศรีลธรรม ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ด ด้วยความ
ซพพื่อสจัตยค์ สบุจรริต เสรียสละ และมรีความรจับผริดชอบ

๒. พบึงปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อยสางเปริดเผย โปรสงใส  พร ด้อมให ด้ตรวจสอบ
๓. พบึงให ด้บรริการด ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเรป็ว มรีอจัธยาศจัย

ไมตรรี โดยยบึดประโยชนค์ของประชาชน
เปป็ นหลจัก

๔. พบึงปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่โดยยบึดผลสจัมฤทธริธิ์ของงานอยสางคบุ ด้มคสา
      ๕. พบึงพจัฒนาทจักษะ  ความรย ด้  ความสามารถ  และตนเอง ให ด้ทจัน
สมจัยอยยสเสมอ

พนจักงานสสวนตตาบลและลยกจ ด้างขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบง จะพบึงปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ด ด้วยความซพพื่อสจัตยค์ สบุจรริต อยสางเตป็มกตาลจัง
ความสามารถ ด ด้วยความรอบคอบ รวดเรป็ว ขยจันหมจัพื่นเพรียร โดยคตานบึงถบึง
ประโยชนค์ของราชการ และให ด้บรริการประชาชนอยสางเสมอภาค 

ประมวลจรริยธรรมของพน อักงานสสวนทต้องถริที่น
ขององคค์การบรริหารสสวนตกาบลนาสะแบง  อกาเภอศรปว ริไล  จ อังหว อัด

บบึงกาฬ
***********************

ประมวลจรริยธรรมของพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นนรีนจจัดทตาตาม
เจตนารมณค์ของรจัฐธรรมนยญแหสงราชอาณาจจักรไทยพบุทธศจักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ โดยมรีวจัตถบุประสงคค์เพพพื่อ

๑. เปป็ นเครพพื่องมพอกตากจับความประพฤตริของพนจักงานสสวนท ด้อง
ถริพื่น ทรีพื่สร ด้างความโปรสงใสมรีมาตรการในการปฏริบจัตริงานทรีพื่ชจัดเจนและเปป็ น
สากล



๒. ยบึดถพอเปป็ นหลจักการและแนวทางปฏริบจัตริอยสางสมตพื่าเสมอ 
ทจั นงในระดจับองคค์กรและระดจับบบุคคลและเปป็ นเครพพื่องมพอการตรวจสอบการ
ทตางานด ด้านตสางๆ ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลธรรมเสนเพพพื่อให ด้การ
ดตาเนรินงานเปป็ นไปตามหลจักคบุณธรรม จรริยธรรมมรีประส ริทธริภาพและ
ประสริทธริผล

๓. ทตาให ด้เกริดรยปแบบองคค์กรอจันเปป็ นทรีพื่ยอมรจับ เพพพื่อความนสา
เชพพื่อถพอ เกริดความมจัพื่นใจแกสผย ด้รจับบรริการและประชาชนทจัพื่วไป ตลอดจนผย ด้มรี
สสวนได ด้สสวนเสรีย

๔. ให ด้เกริดพจันธะผยกพจันระหวสางองคค์กรและพนจักงานสสวน
ท ด้องถริพื่นในทบุกระดจับ โดยให ด้ฝส ายบรริหารใช ด้อตานาจขอบเขต สร ด้างระบบ
ความรจับผริดชอบของพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นตสอตนเอง ตสอองคค์กร ตสอผย ด้
บจังคจับบจัญชา ตสอประชาชน และตสอสจังคมตามลตาดจับ

๕. ปด้องกจันการแสวงหาประโยชนค์โดยมริชอบ และความขจัด
แย ด้งทางผลประโยชนค์ทรีพื่อาจเกริดขบึนนรวมทจั นงเสรริมสร ด้างความโปรสงใสใน
การปฏริบจัตริงาน

ทจั นงนรีน  รวมถบึงเพพพื่อใช ด้เปป็ นคสานริยมรสวมสตาหรจับองคค์กรและ
พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นทบุกคน พบึงยบึดถพอเปป็ นแนวทางปฏริบจัตริควบคยสกจันไปกจับ
ระเบรียบและกฎข ด้อบจังคจับอพพื่นๆ อยสางทจัพื่วถบึงและมรีประส ริทธริภาพ ดจังนรีน

หมวด ๑
บทท อัที่วไป

ขต้อ ๑  ในประมวลจรริยธรรมนรีน

“ประมวลจรริยธรรม” หมายถบึง ประมวลจรริยธรรมของ
พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

“พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น”หมายถบึง  พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นตาม
ทรีพื่บจัญญจัตริไว ด้ในพระราชบจัญญจัตริระเบรียบพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น รวมถบึง
พนจักงานจ ด้างและลยกจ ด้างขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น

“คณะกรรมการจรริยธรรม”หมายถบึง คณะกรรมการจรริยธรรม
ประจตาองคค์การบรริหารสสวนตตาบล บบึงกาฬ

ขต้อ ๒  ให ด้นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง รจักษาการ
ตามประมวลจรริยธรรมนรีน

หมวด ๒ 
บทท อัที่วไป



ขต้อ ๓  พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงทบุกคน มรีหน ด้าทรีพื่ดตาเนรินการให ด้เปป็นไปตามกฎหมายเพพพื่อรจักษา
ประโยชนค์สสวนรวม เปป็นกลางทางการเมพอง อตานวยความสะดวกและให ด้
บรริการแกสประชาชนตามหลจักธรรมาภริบาล โดยจะต ด้องยบึดมจัพื่นในคสานริยม
หลจัก ๑๐ ประการ ดจังนรีน

(๑)  การยบึดมจัพื่นในระบอบประชาธริปไตยอจันมรีพระมหากษจัตรริยค์
ทรงเปป็ นประมบุข

(๒)  การยบึดมจัพื่นในคบุณธรรมและจรริยธรรม
(๓)  การมรีจริตสตานบึกทรีพื่ดรี ซพพื่อสจัตยค์และรจับผริดชอบ
(๔)  การยบึดถพอประโยชนค์ของประเทศชาตริเหนพอกวสา

ประโยชนค์สสวนตน และไมสมรีผลประโยชนค์ซจับซ ด้อน
(๕)  การยพนหยจัดทตาในสริพื่งทรีพื่ถยกต ด้อง เปป็ นธรรม และถยก

กฎหมาย
(๖)  การให ด้บรริการแกสประชาชนด ด้วยความรวดเรป็ว มรีอจัธยาศจัย 

และไมสเลพอกปฏริบจัตริ
(๗)  การให ด้บรริการแกสประชาชนอยสางครบถ ด้วน ถยกต ด้อง และ

ไมสบริดเบพอนข ด้อเทป็จจรริง
(๘)  การมบุสงผลสจัมฤทธริธิ์ของงานรจักษามาตรฐาน มรีคบุณภาพ

โปรสงใส และตรวจสอบได ด้
(๙)  การยบึดมจัพื่นในหลจักจรรยาวริชาชรีพขององคค์กร

(๑๐) การสร ด้างจริตสตานบึกให ด้ประชาชนในท ด้องถริพื่นประพฤตริตนเปป็ น
พลเมพองทรีพื่ดรีรสวมกจันพจัฒนาชบุมชนให ด้นสาอยยสคยสคบุณธรรมและดยแลสภาพสริพื่ง
แวดล ด้อมให ด้สอดคล ด้องกจับรจัฐธรรมนยญฉบจับปจัจจบุบจัน

สสวนทปที่ ๒
จรรยาวริชาชปพขององคค์กร

ขต้อ ๔ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องจงรจักภจักดรีตสอชาตริ ศาสนาและพระมหากษจัตรริยค์

ขต้อ ๕ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องเปป็ นแบบอยสางทรีพื่ดรีในการรจักษาไว ด้และปฏริบจัตริตามรจัฐธรรมนยญ
แหสงราชอาณาจจักรไทยทบุกประการ

ขต้อ ๖ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
ต ด้องเปป็ นแบบอยสางทรีพื่ดรีในการเปป็ นพลเมพองดรีเคารพและปฏริบจัตริตาม
กฎหมายอยสางเครสงครจัด



ขต้อ ๗ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องไมสประพฤตริตนอจันอาจกสอให ด้เกริดความเสพพื่อมเสรียตสอเกรียรตริภยมริ
ของตตาแหนสงหน ด้าทรีพื่

ขต้อ ๘ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่อยสางเตป็มกตาลจังความสามารถด ด้วยความเสรียสละ
ทบุสมเทสตริปจัญญา ความรย ด้ความสามารถให ด้บรรลบุผลสตาเรป็จและมรี
ประสริทธริภาพตามภาระหน ด้าทรีพื่ทรีพื่ได ด้รจับมอบหมาย เพพพื่อได ด้เกริดประโยชนค์
สยงสบุดแกสประเทศชาตริและประชาชน

ขต้อ ๙ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องมบุสงแก ด้ปจัญหาความเดพอดร ด้อนของประชาชนด ด้วยความเปป็ น
ธรรม รวดเรป็ว และมบุสงสสงเสรริมความเข ด้าใจอจันดรีระหวสางหนสวยงานและ
ประชาชน

ขต้อ ๑๐ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ด ด้วยความสบุภาพเรรียบร ด้อย มรีอจัธยาศจัย

ขต้อ ๑๑ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องรจักษาความลจับทรีพื่ได ด้จากการปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่การเปริดเผยข ด้อมยล
ทรีพื่เปป็ นความลจับโดยพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น/พนจักงานจะกระทตาได ด้ตสอเมพพื่อ
มรีอตานาจหน ด้าทรีพื่และได ด้รจับอนบุญาตจากผย ด้บจังคจับบจัญชา หรพอเปป็ นไปตามทรีพื่
กฎหมายกตาหนดเทสานจั นน

ขต้อ ๑๒ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องรจักษา และเสรริมสร ด้างความสามจัคครีระหวสางผย ด้รสวมงานพร ด้อม
กจับให ด้ความชสวยเหลพอเกพนอกยลซบึพื่งกจันและกจันในทางทรีพื่ชอบ

ขต้อ ๑๓ พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องไมสใช ด้สถานะหรพอตตาแหนสงไปแสวงหาประโยชนค์ทรีพื่มริควรได ด้
สตาหรจับตนเองหรพอผย ด้อพพื่นไมสวสาจะเปป็ นประโยชนค์ในทางทรจัพยค์ส รินหรพอไมส
กป็ตามตลอดจนไมสรจับของขวจัญ ของกตานจัล หรพอประโยชนค์อพพื่นใดจากผย ด้ร ด้อง
เรรียน หรพอบบุคคลทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้องเพพพื่อประโยชนค์ตสางๆ อจันอาจเกริดจากการ
ปฏริบจัตริหน ด้าทรีพื่ของตน เว ด้นแตสการให ด้โดยธรรมจรรยาหรพอการให ด้ตาม
ประเพณรี

ขต้อ ๑๔  พนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงต ด้องประพฤตริตนให ด้สามารถทตางานรสวมกจับผย ด้อพพื่นด ด้วยความสบุภาพ 
มรีนตนาใจ มรีมนบุษยค์สจัมพจันธค์อจันดรีต ด้องไมสปริดบจังข ด้อมยลทรีพื่จตาเปป็ นในการปฏริบจัตริ
งานของเพพพื่อนรสวมงาน และไมสนตาผลงานของผย ด้อพพื่นมาแอบอ ด้างเปป็ นผล
งานของตน

หมวดทปที่๓



กลไกและระบบบ อังค อับใชต้ประมวลจรริยธรรม

สสวนทปที่๑
กลไกการบ อังค อับใชต้ประมวลจรริยธรรม

ขต้อ ๑๕  ให ด้สตานจักงานปลจัดองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง 
มรีหน ด้าทรีพื่ควบคบุมกตากจับการให ด้ปฏริบจัตริตามประมวลจรริยธรรมนรีนอยสางทจัพื่วถบึง
อยสางเครสงครจัด โดยมรีอตานาจหน ด้าทรีพื่ ดจังนรีน

(๑)  ดตาเนรินการเผยแพรส ปลยกฝจัง สสงเสรริม ยกยสองพนจักงาน
สสวนท ด้องถริพื่นทรีพื่เปป็ นแบบอยสางทรีพื่ดรี และตริดตามสอดสสองการปฏริบจัตริตาม
ประมวลจรริยธรรมนรีนอยสางสมตพื่าเสมอ

(๒)  สพบสวนหาข ด้อเทป็จจรริง หรพอสอบสวนการฝส าฝพ น
จรริยธรรมนรีนเพพพื่อรายงานผลให ด้นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
หรพอกรรมการจรริยธรรมพริจารณา ทจั นงนรีน โดยอาจมรีผย ด้ร ด้องขอหรพออาจ
ดตาเนรินการตามทรีพื่นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลหรพอคณะกรรมการ
จรริยธรรมมอบหมายหรพอตามทรีพื่เหป็นเองกป็ได ด้

(๓) ให ด้ความชสวยเหลพอและดยแลพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นซบึพื่ง
ปฏริบจัตริตามประมวลจรริยธรรมนรีนอยสางตรงไปตรงมามริให ด้ถยกกลจัพื่นแกล ด้ง
หรพอถยกใช ด้อตานาจโดยไมสเปป็ นธรรม ในกรณรีทรีพื่เหป็นวสานายกองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงหรพอคณะกรรมการจรริยธรรมไมสให ด้ความ
คบุ ด้มครองตสอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นนจั นนตามควร อาจยพพื่นเรพพื่องโดยไมสต ด้อง
ผสานนายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง หรพอคณะกรรมการ
จรริยธรรม ไปยจังผย ด้ตรวจการแผสนดรินกป็ได ด้

(๔)  คบุ ด้มครองพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นซบึพื่งปฏริบจัตริตามประมวล
จรริยธรรมนรีนอยสางตรงไปตรงมามริใหด้ถยกกลจัพื่นแกล ด้งหรพอถยกใช ด้อตานาจโดย
ไมสเปป็ นธรรม การดตาเนรินการตสอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นทรีพื่อยยสระหวสางถยก
กลสาวหวสาไมสปฏริบจัตริตามประมวลจรริยธรรมนรีนอจันมรีผลกระทบตสอการแตสงตจั นง
โยกย ด้าย เลพพื่อนขจั นนเงรินเดพอน

ตจั นงกรรมการสอบข ด้อเทป็จจรริงหรพอวรินจัย หรพอกระทบตสอส ริทธริ
หน ด้าทรีพื่ของข ด้าราชการผย ด้นจั นนจะกระทตามริได ด้ เว ด้นแตสได ด้รจับความเหป็นชอบจาก
คณะกรรมการจรริยธรรมแล ด้ว

(๕)  ทตาหน ด้าทรีพื่ฝส ายเลขานบุการของคณะกรรมการจรริยธรรม
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล   บบึงกาฬ

(๖)  ดตาเนรินการอพพื่นตามทรีพื่กตาหนดในประมวลจรริยธรรมนรีน 
หรพอตามทรีพื่คณะกรรมการจรริยธรรมหรพอปลจัดมอบหมาย ทจั นงนรีน โดยไมส
กระทบตสอความเปป็ นอริสระของผย ด้ดตารงตตาแหนสงในสตานจักงานปลจัด



ขต้อ ๑๖  ให ด้นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงแตสงตจั นงคณะ
กรรมการจรริยธรรมขบึนนเพพพื่อควบคบุม กตากจับให ด้มรีการปฏริบจัตริตามประมวล
จรริยธรรมนรีนคณะกรรมการจรริยธรรม ประกอบด ด้วย

(๑) ปลจัดหรพอรองปลจัดทรีพื่ได ด้รจับมอบหมายเปป็ นกรรมการ
(๒) กรรมการจากพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นซบึพื่งดตารงตตาแหนสงสาย

งานผย ด้บรริหารเลพอกกจันเองให ด้เหลพอสองคน
(๓) กรรมการ ซบึพื่งเปป็ นพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นทรีพื่ไมสได ด้ดตารง

ตตาแหนสงสายงานผย ด้บรริหารในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงทรีพื่ได ด้
รจับเลพอกตจั นงจากพนจักงานสสวนตตาบล พนจักงานจ ด้างและลยกจ ด้างของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงนจั นน จตานวนสองคน

(๔)  กรรมการผย ด้ทรงคบุณวบุฒริภายนอกให ด้กรรมการตาม(๑) – 
(๓) รสวมกจันเสนอชพพื่อและคจัดเลพอกให ด้เหลพอสองคนให ด้บบุคลากรเปป็ น
เลขานบุการคณะกรรมการจรริยธรรม และอาจแตสงตจั นงผย ด้ช สวยเลขานบุการ
คณะกรรมการจรริยธรรมได ด้ตามความเหมาะสมกรรมการจรริยธรรมต ด้องไมส
เคยถยกลงโทษทางวรินจัยมากสอน

ขต้อ ๑๗  คณะกรรมการจรริยธรรมมรีอตานาจหน ด้าทรีพื่ ดจังนรีน
(๑)  ควบคบุม กตากจับ สสงเสรริมและให ด้คตาแนะนตาในการใช ด้

บจังคจับประมวลจรริยธรรมนรีนในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
(๒)  สอดสสองดยแลให ด้มรีการปฏริบจัตริตามประมวลจรริยธรรมใน

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบงในกรณรีทรีพื่มรีข ด้อสงสจัยหรพอมรีข ด้อร ด้อง
เรรียนวสามรีการฝส าฝพนจรริยธรรมหรพอจรรยาหรพอในกรณรีทรีพื่มรีการอบุทธรณค์ การ
ลงโทษผย ด้ฝส าฝพนตามประมวลจรริยธรรมนรีนจะต ด้องไตสสวนข ด้อเทป็จจรริงและมรี
คตาวรินริจฉจัยโดยเรป็ว

(๓)  ให ด้คณะกรรมการจรริยธรรมหรพอผย ด้ทรีพื่คณะกรรมการ
จรริยธรรมมอบหมายมรีอตานาจหน ด้าทรีพื่ ขอให ด้กระทรวง กรมหนสวยงาน
ราชการ รจัฐวริสาหกริจ หนสวยงานอพพื่นของรจัฐ หรพอห ด้างหบุ ด้นสสวน บรริษจัท 
ชรีนแจงข ด้อเทป็จจรริง สสงเอกสารหรพอหลจักฐานทรีพื่เกรีพื่ยวข ด้องสสงผย ด้แทนหรพอ
บบุคคลในสจังกจัดมาชรีนแจงหรพอให ด้ถ ด้อยคตาเกรีพื่ยวกจับเรพพื่องทรีพื่สอบสวน

(๔)  เรรียกผย ด้กลสาวหา หรพอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นของหนสวย
งานนรีนมาชรีนแจง หรพอให ด้ถ ด้อยคตาหรพอให ด้สสงเอกสารและหลจักฐานเกรีพื่ยวกจับ
เรพพื่องทรีพื่สอบสวน

(๕)  พริจารณาวรินริจฉจัยชรีนขาดปจัญหาอจันเกริดจากการใช ด้บจังคจับ
ประมวลจรริยธรรมนรีนในองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นเมพพื่อได ด้วรินริจฉจัยแล ด้ว
ให ด้สสงคตาวรินริจฉจัยให ด้คณะกรรมการบรริหารงานบบุคคลระดจับจจังหวจัดโดย
ทจันทรี ถ ด้าคณะกรรมการบรริหารงานบบุคคลระดจับจจังหวจัดมริได ด้วรินริจฉจัยเปป็ น
อยสางอพพื่นภายในเก ด้าส ริบวจัน นจับแตสวจันทรีพื่คณะกรรมการบรริหารงานบบุคคล
ระดจับจจังหวจัดรจับเรพพื่องให ด้คตาวรินริจฉจัยของคณะกรรมการจรริยธรรมเปป็ นทรีพื่สบุด



(๖)  สสงเรพพื่องให ด้ผย ด้ตรวจการแผสนดรินพริจารณาวรินริจฉจัยในกรณรีทรีพื่
เหป็นวสาเรพพื่องนจั นนเปป็ นเรพพื่องสตาคจัญหรพอมรีผลกระทบในวงกว ด้างหลายองคค์กร
ปกครองสสวนท ด้องถริพื่น

(๗)  คบุ ด้มครองพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นซบึพื่งปฏริบจัตริตามประมวล
จรริยธรรมนรีนอยสางตรงไปตรงมามริให ด้ผย ด้บจังคจับบจัญชาใช ด้อตานาจโดยไมสเปป็ น
ธรรมตสอพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่นผย ด้นจั นน

          (๘)  ดตาเนรินการอพพื่นตามประมวลจรริยธรรมนรีนหรพอตามทรีพื่ผย ด้
ตรวจการแผสนดรินมอบหมายการประชบุมคณะกรรมการจรริยธรรมให ด้นตา
กฎหมายวสาด ด้วยปฏริบจัตริราชการทางปกครองมาใช ด้บจังคจับ

สสวนทปที่ ๒
ระบบบ อังค อับใชต้ประมวลจรริยธรรม

ขต้อ ๑๘  กรณรีมรีการร ด้องเรรียนหรพอปรากฏเหตบุวสามรีพนจักงานสสวน
ท ด้องถริพื่นประพฤตริปฏริบจัตริฝส าฝพ นประมวลจรริยธรรมให ด้นายกองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาสะแบงเปป็ นผย ด้รจับผริดชอบพริจารณาดตาเนรินการ

ขต้อ ๑๙  ดตาเนรินการตามข ด้อ๑๘  ให ด้ผย ด้รจับผริดชอบพริจารณาดตาเนริน
การแตสงตจั นงคณะกรรมการจตานวนไมสน ด้อยกวสาจตานวน ๓ คน เปป็ นผย ด้ดตาเนริน
การสอบสวนทางจรริยธรรม

ขต้อ ๒๐  การประพฤตริปฏริบจัตริฝส าฝพนประมวลจรริยธรรมนรีนจะถพอ
เปป็ นการฝส าฝพนจรริยธรรมร ด้ายแรงหรพอไมสให ด้พริจารณาจากพฤตริกรรมของ
การฝส าฝพ น ความจงใจหรพอเจตนามยลเหตบุจยงใจความสตาคจัญและระดจับ
ตตาแหนสงตลอดจนหน ด้าทรีพื่ความรจับผริดชอบของผย ด้ฝส าฝพน อายบุ ประวจัตริและ
ความประพฤตริในอดรีตสภาพแวดล ด้อมแหสงกรณรีผลร ด้ายอจันเกริดจากการ
ฝส าฝพน และเหตบุอพพื่นอจันควรนตามาประกอบการพริจารณา

ขต้อ ๒๑  หากการดตาเนรินการสอบตามข ด้อ ๑๙ แล ด้ว ไมสปรากฏข ด้อ
เทป็จจรริงวสามรีการฝส าฝพ นประมวลจรริยธรรมให ด้ผย ด้รจับผริดชอบพริจารณา
ดตาเนรินการตามข ด้อ๑๘ สจัพื่งยบุตริเรพพื่อง แตสหากปรากฏข ด้อเทป็จจรริงวสา
เปป็ นการฝส าฝพ นประมวลจรริยธรรมแตสไมสถบึงเปป็ นความผริดทางวรินจัยให ด้ผย ด้รจับ
ผริดชอบพริจารณาดตาเนรินการตามข ด้อ๑๘ สจัพื่งลงโทษผย ด้ฝส าฝพนตาม ข ด้อ๒๔  
แตสหากปรากฏวสาเปป็ นความผริดทางวรินจัยให ด้ดตาเนรินการทางวรินจัย

ขต้อ ๒๒  การดตาเนรินการสอบสวนทางจรริยธรรมและการลงโทษผย ด้
ฝส าฝพนตามข ด้อ๑๘ ข ด้อ๑๙ และข ด้อ๒๑ ให ด้นตาแนวทางและวริธรีการสอบสวน
ตามมาตรฐานทจัพื่วไปเกรีพื่ยวกจับวรินจัยและการรจักษาวรินจัยและการดตาเนรินการ
ทางวรินจัยขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่นมาบจังคจับใช ด้โดยอนบุโลม

ขต้อ ๒๓  การสจัพื่งการของผย ด้รจับผริดชอบดตาเนรินการตามข ด้อ๒๑ ให ด้
ดตาเนรินการตามนจั นนเว ด้นแตสจะปรากฏข ด้อเทป็จจรริงในภายหลจังทรีพื่อาจทตาให ด้
การสจัพื่งการนจั นนเปลรีพื่ยนแปลงไป



หมวด ๔
ข อัขั้นตอนการลงโทษ

ขต้อ ๒๔  การประพฤตริปฏริบจัตริฝส าฝพนประมวลจรริยธรรมนรีน ในกรณรีอจัน
ไมสใชสเปป็นความผริดทางวรินจัยหรพอความผริดทางอาญา ให ด้ดตาเนรินการตาม
ควรแกสกรณรีเพพพื่อให ด้มรีการแก ด้ไขหรพอดตาเนรินการทรีพื่ถยกต ด้อง หรพอตจักเตพอน
หรพอดตาเนรินการทรีพื่ถยกต ด้อง หรพอตจักเตพอน หรพอนตาไปประกอบพริจารณาการ
แตสงตจั นง การเข ด้าสยสตตาแหนสงการพ ด้นจากตตาแหนสง การเลพพื่อนขจั นนเงรินเดพอน 
หรพอการพริจารณาความดรีความชอบ หรพอการสจัพื่งให ด้ผย ด้ฝส าฝพนนจั นนปรจับปรบุง
ตนเองหรพอผย ด้ได ด้รจับการพจัฒนาแล ด้วแตสกรณรี

ขต้อ ๒๕  เมพพื่อมรีการดตาเนรินการสอบสวนทางจรริยธรรม และเมพพื่อมรี
การสจัพื่งการลงโทษ ตามข ด้อ๒๑  แล ด้วให ด้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนา
สะแบงดตาเนรินการให ด้เปป็ นไปตามคตาสจัพื่งดจังกลสาวโดยไมสชจักช ด้า

ขต้อ ๒๖  ผย ด้ถยกลงโทษตามข ด้อ๒๔ สามารถร ด้องทบุกขค์หรพออบุทธรณค์
ตสอคณะกรรมการจรริยธรรมขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
ภายในสามสริบวจัน นจับแตสวจันได ด้ทราบการลงโทษ

ผย ด้ถยกลงโทษตามข ด้อ ๑๗(๒) สามารถร ด้องทบุกขค์หรพออบุทธรณค์
ตสอคณะกรรมการบรริหารงานบบุคคลระดจับจจังหวจัด ภายในสามสริบวจัน นจับ
แตสวจันได ด้ทราบการลงโทษ

ขต้อ ๒๗  เมพพื่อผลการพริจารณาเปป็ นทรีพื่สบุดแล ด้วให ด้รายงานผลตสอ
ผย ด้ตรวจการแผสนดรินโดยเรป็ว

บทเฉพาะกาล
ข ด้อ ๒๘ จจัดให ด้การประเมรินการปฏริบจัตริตามประมวลจรริยธรรมนรีน 

พร ด้อมดตาเนรินการปรจับปรบุงแก ด้ไขประมวลผลจรริยธรรมให ด้มรีความเหมาะ
สม (ถ ด้ามรี) และแจ ด้งให ด้คณะกรรมการบรริหารงานบบุคคลระดจับจจังหวจัด 
คณะกรรมการพนจักงานสสวนท ด้องถริพื่น ซบึพื่งเปป็ นองคค์กรกลางการบรริหารงาน
บบุคคลสสวนท ด้องถริพื่น และผย ด้ตรวจการแผสนดรินทราบตสอไป


	3.๙ กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
	ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลศรีวิไล และเขตตำบลนาสิงห์
	ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และเขตตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
	๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat  T) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้


