แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561 – 2563 )
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ก าหนดอั ต ราก าลั ง คนในองค์ ก รหนึ่ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ประกอบกับ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงจาเป็นต้อง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การ
บริ ห ารจั ดการอัตรากาลั งของหน่ ว ยงานให้ มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้ห ลั กการและวิธีการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้

1. หลักการและเหตุผล
เหตุผล

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก. อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของข้ าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ เป็ น กรอบในการก าหนดต าแหน่ งและการใช้ ต าแหน่ งพนั กงานส่ วนต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น

๑
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ เกิ ดประโยชน์ ต่อ ประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จตามอานาจหน้า ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มี
ความคุม้ ค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อ ให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ด าเนิ นการวางแผนการใช้อัต ราก าลั งบุ คลากรให้
เหมาะสม การพั ฒ นาบุ ค ลากรได้อ ย่ า งต่ อเนื่ อ งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และสามารถควบคุม ภาระค่ าใช้จ่า ยด้ านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๑) ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากาลังคน
ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้าง
ขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
3) การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมการ
รองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
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4) การจัดทาแผนกาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
๕) การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้
๖) เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และมีข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อให้การดาเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้น
ครบถ้ว นและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการ
วางแผนกรอบอั ต ราก าลั ง ให้ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามทิ ศ ทางในอนาคตรวมถึง หากงานในปั จ จุบั น บางส่ ว นไม่ ต้ อ ง
ดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่ อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้
จะคานึงถึง
3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
๓

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บ ของงบประมาณรายจ่ า ยตามมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัตอิ ยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรือ
งานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุ บัน และอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น
ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทาให้เกิด
ตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่ง
อาจมีความจาเป็น ต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่ วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
เพียงใด
3.6.2 เรื่ องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่ วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่รองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรี ยบเที ย บกั บ กรอบอั ตรากาลั งขององค์ ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้เ ป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
๔

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบ
ตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่า จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุ ทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้ อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร
International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
๕
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สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้ องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)
ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
สานั กงาน ก.พ. ได้ ให้ ความหมายของการวางแผนกาลั งคนในเอกสารเรื่อ งการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่ วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ เ กี่ย วกั บ อุป สงค์ และอุ ป ทานกาลั งงาน เพื่อ นาไปสู่ การกาหนดวิธี การที่ จะให้ ได้ก าลั งคนที่มีค วามรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบั ติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง
การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่กาหนดไว้
2) กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับ ยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนา ภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
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พนั ก งานส่ ว นต าบล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่ง การบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น โดยกาหนด
ตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด / รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนดพนักงานจ้าง
จะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และ
ปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป
(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
เพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ
ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ งานสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ล ะสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นความรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิก ารศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่า ง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การ
ก่อสร้าง การออกแบบ การสารวจ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิก ารศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง จะใช้
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คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณะ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ล ะสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
(3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

•

•

Forecast

•

•
•

Issues

•

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้ เห็ นว่าการวิเคราะห์ ความต้องการอัตรากาลั งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไม่อาจขึ้น อยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
American Academy of Political and Social Science

Effective Manpower Planning Framework

เมื่อน ากรอบแนวความคิ ดการวิเ คราะห์ อัต รากาลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปั จ จุบั น บางส่ว นไม่ต้องดาเนินการแล้ ว อาจทาให้ การจัดสรรกาลั งคนของบางส่ วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในสังกัด ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2Supply pressure : เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมี
การพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างประเภท
๙
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จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจานวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝุาย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝุายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อานวยการกอง ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝุายนั้น
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
- พิจารณางานพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า ดังนี้
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคน ที่
ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ(การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues : นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้
๑๐
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 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น
หากกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุายมาก จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีก
ตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ
และงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่
ส านั ก งานปลั ด กองคลั ง กองช่า ง กองการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม และหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน
 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลปอเป็นองค์กรที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ห่างไกลความเจริญ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด
มาก จึงทาให้ไม่มีมาผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลัง ทดแทนกันได้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะโดยเฉพาะการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือการมอบหมายให้แต่
ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ ในอนาคตข้างหน้าเกี่ ยวกั บ
กาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการอัตรากาลังจาก
หั ว หน้ าส่ ว นราชการซึ่งประกอบไปด้ ว ยนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้ง 4 ส่ ว นราชการการ การสอบถาม หรือการขอคาแนะนา ผู้ บริห ารหรื อหั ว หน้าส่ ว น
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า อาเภอเทิง ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตับ เต่า เป็น หน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน มีจานวนหมู่บ้าน ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ
บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน

๑๑

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชากร
ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน
อบต.ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
อบต.ตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จานวน (อัตรา)
จานวน (อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ปลัด อบต
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปก./ชก.)
สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หัวหน้าฝุายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

ตาแหน่งที่ ตาแหน่
มีคนครอง งว่าง
(อัตรา)

-

1

1

-

-

1

1

-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

2
1
3
1

-

6

-

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ปลัด อบต
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)
สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปง./ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
คนงานแต่งสวน
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ตาแหน่งที่ ตาแหน่ง
มีคนครอง ว่าง
(อัตรา)

1

-

1

-

-

1

-

1

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1

1
1
1

-

1

-

-

1

1

-

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

1

-

1

-

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก)

-

1

๑๒

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อบต.ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จานวน
(อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (อาวุโส)
นายช่างโยธา( ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.นายช่างโยธา
ผช.นายช่างไฟฟูา
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
นักสันทนาการ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

คนครอง
(อัตรา)

ว่าง

1
1
1

1
1
1
-

1
1

-

3

-

1

-

1
-

2

2
1
1
1

-

1

-

-

1

1
-

1
1
1
1

อบต.ตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จานวน
(อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา ( ปง/ชง.)
นายช่างโยธา ( ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู (คศ.1)

๑๓

คนครอง
(อัตรา)

ว่าง

1
-

1
1

1
1

-

1

-

1
2
-

1

1

-

2

-

1

-

14

1
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อบต.ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จานวน
(อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
ครู (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

คนครอง
(อัตรา)

ว่าง

17
1

-

17

5

2
2
1
1
รวม
79
23
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้นของ อบต.ปอ
102 อัตรา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 85,604,320 บาท

อบต.ตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จานวน
(อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

คนครอง
(อัตรา)

ว่าง

8
1
-

1

1
1
รวม
53
11
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้นของ อบต.ตับเต่า
64 อัตรา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 66,658,260 บาท

จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ และองค์การบริหารส่วนตาบล
ตับเต่า ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี จานวนประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ
งบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่ว นตาบลทั้ง
สองแห่ง มีอัตรากาลังทีแ่ ตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ จึงยังไม่มีความจาเป็นต้อง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และ จานวน ปริมาณ
คนที่มีอยู่ ขณะปั จจุ บัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพได้ ส่ วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) สาหรับสายงานผู้บริหารหรืออานวยการท้องถิ่น และ
ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 –
2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้จานวนพนักงานส่วนตาบลตามกรอบอัตรากาลังที่ตั้งไว้ จะทาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ไดแตงตั้งคณะทางานจัดท าแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปนประธาน รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล หัวหนาสวนราชการเปนคณะทางาน มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป โดย
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
1) วิ เคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ ความรับผิ ดชอบขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
๑๔

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

สั งคมแหงชาติ แผนพัฒ นาจั งหวั ด แผนพัฒ นาตาบล นโยบายผู บริห ารและ สภาพปญหาและความต้องของ
ประชาชนในเขตพื้นที่
2) กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิ จ ตาม
อานาจหนาที่ความรั บผิดชอบใหสามารถแกปญหาขององค์การบริห ารส่วนตาบลไดอยางมีประสิ ทธิภ าพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3) กาหนดตาแหนงในสายงานตาง ๆ จานวนตาแหนงและระดับตาแหนงใหเหมาะสมกับภาระหน
าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ
๔) ก าหนดคว ามต องการพนั ก งานจ างในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีส วนรวมเพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิ จ และ อ านาจหน าที่ ที่ ต องปฏิ บั ติ อ ยางแทจริ ง และตองค านึ ง ถึ ง โครงสร างสวนราชการและจ านวน
ขาราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
๕) กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ
๖) จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่
สิบของงบประมาณรายจาย
๗) ใหพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยาง น
อยปละ ๑ ครั้ง
 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลั งคนและการกาหนดกรอบอั ตราก าลั งคนมีค วามส าคัญ เป็นประโยชน์ต่ อ
องค์การบริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การ
กาหนดอัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลปอ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ได้อย่ างทันท่ว งทีทาให้ การจัด หา การใช้และการพัฒ นา
ทรั พยากรบุ คคลเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลั งคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ สามารถพยากรณ์สิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลปอสามารถ
วางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2) ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุ บันและใน
อนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ

๑๕

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างกาลังคน ปัญหาคนไม่
พอกับ งานตามภารกิจ ใหม่ เป็ น ต้น ซึ่งปั ญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้ ห มดสิ้ นไปได้ด้ว ยการวางแผน
กาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้
5) ช่วยให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลปอ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยรวม
6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุ คคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7) ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Equal
Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
๑) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลปอเช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
๓) เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ และส่งคณะทางาน
เพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลปอขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ
2561 – 2563
๖) องค์การบริหารส่วนตาบลปอจัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อาเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

ส สสส

การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง และการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอนั้ น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี 2561
– 2564 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตาบลปอ คือ “แดนทองการ
ท่ องเที่ ยว วัฒนธรรมยังยื
่ น เศรษฐกิ จดี ประชาชนมีสุข ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
มุ่งเน้ น ให้ มีการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ ได้รับการบริการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ การ
ให้ บริ การด้านสาธารณูปโภค การส่ งเสริ มและพัฒนาบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนา
โครงสร้ างพื้น ฐาน ให้ เป็ น ไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อ ย่างจากั ด การจัดล าดั บ
ความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทั นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลปอเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป
ตามนโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบลปอ ซึง่ ได้กาหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
นโยบายผู้บริหารแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แนวทางดังนี้
๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ ๑-๒๐
- โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑-๒๐
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงน้าประปาเพื่ออุปโภค บริโภคทุกหมู่บ้าน
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการก่อสร้างเมรุ
- โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า
- โครงการพัฒนาแหล่งน้า ต้นน้า ปุาชุมชน
- โครงการสนับสนุนพัฒนาซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น
- โครงการสนับสนุนการจัดระบบผังเมือง
๒ นโยบายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า
- พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนในสังกัดสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ
- ส่งเสริมทุนการศึกษาผู้เรียนดีและผู้ด้อยโอกาส
- อนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าทุกชนเผ่า
- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการอบรมให้ความรู้พืชสมุนไพร
- โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รัฐพิธี ราชพิธี
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- โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจาปี
- โครงการรดน้าดาหัววันผู้สูงอายุ
- โครงการจัดงานปีใหม่ชนเผ่า
- โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่า
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เข้าวัดทุกวันพระ
๓ นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ
สตรี และเกษตรกร
- ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสินค้า OTOP สู่อาเซียน
- ส่งเสริมฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการค่ายทักษะอาชีพในโรงเรียน
- โครงการก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
- ส่งเสริมความเข้มแข็ง อาชีพ บทบาท พัฒนาสตรี
๔ นโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ
- สนับสนุนโครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดาริ
- โครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงน้า
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
- ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ
๕ นโยบายโครงการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
- โครงการจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาฯ,เจ้าหน้าที่,พนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- โครงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น
- จัดซื้อรถบริการด้านส่งถึงโรงพยาบาลของรัฐ
๖ นโยบายด้านคมนาคมและสังคม ส่งเสริมสังคมเข้มแข็ง
- โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน
- โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด
- โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬา
- โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
- โครงการโครงการสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีในการบริโภค
- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
- โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการข้อมูลข่าวสาร
- โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตาบลปอ
- โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนอาเภอเวียงแก่น
- โครงการด้านการบาบัดผู้ติดยาเสพติดฟื้นฟูชีวิตใหม่และส่งเสริมอาชีพ
๗ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะและการกาจัดขยะ
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๘ นโยบายด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริมพัฒนา
- โครงการจัดงานดอกซากุระบานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
- โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้สนใจด้านการท่องเที่ยว
- โครงการทาปูายแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙ ด้านสาธารณะสุขมูลฐาน
- โครงการตรวจสุขภาพร่างกายประชาชน
- โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)
- โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนและ อสม.ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
- โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
- โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการปูองกันและกาจัดยุง แมลงวัน พาหะนาโรค
๑๐ นโยบายด้านการบาบัดฟื้นฟูชีวิตใหม่ ส่งเสริมอาชีพใหม่ให้ผู้ติดยาเสพติดผู้พ้นโทษ
- อบรมสนับสุนนงบประมาณอาชีพให้ผู้ที่พ้นโทษ ผู้ติดยาเสพติด
๑๑ นโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการสงเคราะห์คนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส
- อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
๑๒ โครงการทุกอย่างที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่ อบต.ปอ จะดาเนินการและแก้ไขปัญหาให้
๑๓ โครงการทุกอย่างอยู่ที่งบประมาณของ อบต. ตามที่รัฐบาลจัดให้
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
จุดแข็ง (Strenght = S)
๑) เขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
๒) ทาเลที่ตั้งทางภูมศิ าสตร์เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ องุ่น ข้าวโพด และพืชเมือง
หนาว
๓) มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่า หลากหลาย
สามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้
๔) ประชาชนในพื้นที่สามารถพูด อ่าน เขียน ได้หลากหลาย
ภาษา
๕) มีโรงเรียนสอนภาษาจีน

จุดอ่อน (Weakness = W)
๑) ประชากรส่วนใหญ่ขาดการศึกษา เนื่องจากมีหมู่บ้านที่
เป็นพื้นที่ชาวเขาหลายหมู่บ้านทาให้ขาดทักษะชีวิต
๒) ประชากรมรฐานะยากจนมีปญ
ั หาเรื่องสัญชาติและที่ทา
กินทาให้เกิดการบุกลุกพื้นที่ปุา
๓) ประชากรส่วนใหญ่ไม่คุมกาเนิดเป็นผลให้อัตราการเพิม่
ประชากรอยู่ในระดับสูง
๔) ปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด, การสื่อสาร
๕) การสื่อสารด้านภาษาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆ
๖) บุคลากรในองค์กรการบริหารส่วนตาบลมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ,งานบริการชุมชน
๑๙
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โอกาส (Opportunity = O)
๑) ในพื้นที่มีทรัพยากรปุาไม้และวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาที่
หลากหลายสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ได้และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่หากได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
๒) มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้แก่ราษฎร
๓) ราษฎรในพื้นที่มีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถ
สร้างเป็นรายได้แก่ราษฎรได้

อุปสรรค (Threat = T)
๑) ค่านิยมในด้านการกินอยู่ จารีตประเพณี มีต่อผลการ
ดาเนินงาน
๒) งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรในการพัฒนาพื้นที่ไม่
สมดุลกับพื้นที่และปริมาณการพัฒนา
๓) พื้นที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลปอส่วนใหญ่อยู่
ในเขตปุาสงวนและภูเขาสูงชันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
๔) การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามประมาณ
การที่ตั้งไว้ทาให้การพัฒนาและการดาเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ชะงัก
๕) ปัญหาเรื่องที่ดินทากินของประชาชนทาให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นทุกปี

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมครบถ้วน
2. เพื่อเป็นทางระบายน้าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้าหลาก
๓. เพื่อปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๔. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง
๕. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
๖. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้าอย่างเพียงพอ
7. เพื่อมีการบริหารจัดการวางผังที่เป็นระบบ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
4. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
5. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
๗. มีการจัดวางผังเมืองให้เป็นระบบ
๒๐
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า อาคาร - จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- จานวนสะพาน รางระบายน้า อาคารสิ่งปลูกสร้าง
๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา สิ่งก่อสร้าง - จานวนเส้นทางได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
- จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
สะอาดและปลอดภัย
๓. พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงาน
- จานวนหมู่บ้านที่มีการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
ก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ แผนที่ภาษี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษาทุกระดับ
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ กีฬา นันทนาการ
๔. ส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้าน กีฬา นันทนาการ
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
๒๑
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุก
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ
ระดับ
- จานวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอก
ระบบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอด - จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ชีวิต
- จานวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอก
ระบบ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
4. ส่งเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
- จานวนโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์
ปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
- จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
- จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
พันธกิจ
๑. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
๓. จัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
๕. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๒๒
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๒. เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. เพื่อให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้ฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
๔. เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
๓. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ
พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เบี้ยยังชีพ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเคราะห์/พัฒนา
สงเคราะห์
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
- จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ - จานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเคราะห์
ชีวิตเด็ก สตรีคานชราและผู้ด้อยโอกาส
- จานวนกกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการ
ประสบภัย
- ร้อยละหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญญาสาธารณภัย
5. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จานวนโครงการ/กิจกรรมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- ร้อยละของเยาวชนและประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้านยาเสพติด
6. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย - จานวนโครงการ/กิจกรรม การฝึกอบรม อปพร.
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
เป้าประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้า ห้วย หนอง
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
คลอง บึง ตามแนวพระราชดาริ
- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากร
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ปุาไม้ ปุาชุมชน
- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเสริมจิตสานึกและการมีส่วนร่วมใน
- จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
- ร้อยละของประชาชนทีมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมใน
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการเกษตร
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจกิจชุมชนยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการเกษตร
๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านการวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบารุงรักษาสถานที่
ท่องเที่ยว และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ช่วยเหลือเกษตรกรภาวะผลผลิตทางกาสรเกษตรตกต่า
2. เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ได้รับความเดือดร้อน
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
เกษตรอินทรีย์
๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการประกอบ
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน
อาชีพและรายได้
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จานวนหมู่บ้านที่ได้สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินโครงการ
3. ส่งเสริมการดารงชีพตามแนวพระราชดาริ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จานวนครัวเรือนที่จัดทาบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
- จานวนร้อยละของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในแต่ละปี
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุม่ จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปูองกันโรค และการเฝูาระวัง
เป้าประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรประชาชน
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการ
สนับสนุน
2. รณรงค์ปูองกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
3. สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลปอ
- จานวนกองทุนด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน - จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
น่าอยู่
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
2. เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์
3. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ความโปร่งใส)
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน
5. ส่งเสริมการให้บริการประชาชน โดยจัดให้บริการทั้งในและนอกสานักงาน รวมทั้งอานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
เป้าประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรู้รักสามัคคี
3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อให้บริการประชาชนโดยจัดให้บริการทั้งในและนอกสานักงานรวมทั้งอานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
5. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการตามตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาประชาธิปไตย
3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
บุคลากรท้องถิ่น(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
2. เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
พระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์
- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้าง
ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันฯ
3. ส่งเสริมหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ - จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไตยและการมี
- จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการ - จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
5. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวก
- จานวนโครง/กิจกรรมที่ดาเนินการ
รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและทีดินทากิน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ทากิน
เป้าประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริมการคุ้มครองดูแล บารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทางด้านงานพัฒนาปุาชุมชน การควบคุมไฟฟูา
2. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทากินอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ประชาชนมีการบริหารจัดการในเขตปุาชุมชนที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทากินอย่างถูกต้องและมั่นคง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน
-จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทากิน -จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการและ
สนับสนุน
-ร้อยละของประชาชนที่มีที่ดินทากินอย่างถูกต้อง
และมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
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การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 5 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับ
ความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมภายในตาบล - หมู่บ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
(3) ปัญหารางระบายน้า มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านชารุด , เสียหาย
บางส่วนท่อระบายน้าอุดตัน / รางระบายน้าตื้นเขิน
(4) ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านชารุดขาดการบารุงรักษา
(5) ปัญหาศูนย์เด็กเล็กประจาหมู่บ้านมีสภาพชารุดทรุดโทรม
(6) ปัญหาหอกระจายเสียงประจาหมู่บ้านชารุด บางหมู่บ้านขาดเครื่องขยายเสียงและ
ลาโพง
(7) ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟูายังเข้าไม่ถึงในบางหมู่บ้าน
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค/ก่อสร้างถนน ไฟฟูา เส้นทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(3) จัดระบบประปาเพื่ออุปโภค – บริโภคในพื้นที่
(4) ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
(5) ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แข็งแรงและปลอดภัย
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่า
(2) ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
(3) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานทา
(4) ปัญหาเรื่องที่ดินทากิน เกิดการอพยพแรงงาน
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่าเพื่อเพิ่มรายได้
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้กับประชาชน
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(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่ม
รายได้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่
4.3 ด้านสังคม – การศึกษา
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(3) ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น
(4) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ
(5) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยทางาน
(6) ปัญหาการแพร่าระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(7) ปัญหาความยากจน
(8) ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร
(9) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน
(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล และพนักงานส่ว นตาบล มีข้อจากัด
ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน มีไม่เพียงพอ
(3) การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก
(4) ปัญหาการให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
(5) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จัดระบบและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบล เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยากลาบาก
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การบุกรุกปุาเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ขาดการจัดทาทะเบียน ปูายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(5) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
(7) การขาดแคลนน้าใช้ด้านอุปโภค – บริโภค และการเกษตรไม่เพียงพอ
ความต้องการ
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสานึกร่วมในการรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) จัดทาทะเบียน ปูายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทาโครงการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
(8) จัดหาแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค และการเกษตร และรณรงค์ให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์แหล่งน้า – ต้นน้า
ภารกิจทั้ง 5 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส สสส

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลปอนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพั ฒนาองค์การ
บริห ารส่วนตาบลบริห ารตาบลเวีย งจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความ
ตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลปอยั งได้เน้ น ให้ คนเป็ น ศูนย์ กลางของการพัฒ นา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่ งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง
ในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตร ง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการดาเนินการตาม
ภารกิจ ตามหลั ก SWOT องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ก าหนดวิ ธี การด าเนิ นการตามภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(5) ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยัง
เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดี เช่น ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟูา
และที่เป็นอันซีนแห่งใหม่ คือ ภูชี้ดาวและภูชี้เดือน
จุดอ่อน
มีห มู่บ้านที่กระจั ดกระจายอยู่ห่ างไกลตามสั นเขา และหุบเขา และระยะทางที่ห่ างไกล ถนนที่ใช้เดิน
ทางเข้าสู่หมู่บ้านบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง จึงทาให้การคมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป - มาค่อนข้าง
ลาบากและมีพื้นที่กว้างทาให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานดาเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการขยายเขต
ไฟฟูายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ห่างไกลจึงต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน
โอกาส
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเอกชน ภาครัฐอื่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับแนวนโนบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ทาให้การประสานงานในส่วนนี้มีความราบรื่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่เห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
๓๒
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้กาหนดไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
จุดอ่อน
ประชาชนยั ง ไม่ รู้ สิ ท ธิแ ละบทบาทหน้ าที่ ของตนเอง ในส่ ว นของการเสริม สร้ างสุ ขภาพยัง ขาดแคลน
บุคลากร ผู้ให้คาแนะนาและติดตามผล ประชากรมีหลากหลายชนเผ่า – เชื้อชาติ ทาให้การพัฒนาไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่
โอกาส
องค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นที่จะให้ บริการและความรู้ ตลอดทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา
งานทารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทาให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
อบต.ปอ มีหลักการทางานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแลตัว เองได้ อบต.ปอ จึงมีความ
พยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และ
ฝึกอบรมในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และให้การสนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการชุมชนให้เป็น
ชุมชนต้นแบบ เช่น ชุมชนสะอาด หมู่บ้านน่าอยู่ อบรมให้ความรู้เยาวชนในห่างไกลอบายมุข หรือ สิ่งเสพติด
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจาในงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรม อปพร. และจัดเจ้าหน้าที่บริการ
ตามจุดเสี่ยงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
๓๓
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จุดอ่อน
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย และการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวไทยภูเขายังมีปัญหาเรื่องภาษา และการเดินทางเนื่องจากอยู่ห่างไกล
โอกาส
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้นกระแส
ความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความ
นิยมไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินหรื อให้ ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในการดาเนินกิจการขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนทาให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถด าเนิ น ตามแผนงานและการวางแผนด าเนิ น งานระยะยาว นอกจากนั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของ
การควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอานาจจากกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5.4

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(3) การท่องเที่ยว
(4) การผังเมือง
(5) ให้มีตลาดกลางสินค้า
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
จุดแข็ง
พื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลปอเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ผลไม้
เมืองหนาว , องุ่นไร้เมล็ด , ส้มโอ , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , ขิง , ลาไย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สวยงาม
จุดอ่อน
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงานหลังฤดู
เก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพและ
การแปรรูป
๓๔
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โอกาส
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมีส่วน
ร่วมและทางานเป็นทีมจึงทาให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในระบบทุนนิยม ทาให้เกิดหนี้สินภาค
ประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้ านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทาให้ความต้องการของประชาชนมาก
ขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
ผู้ บ ริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ ได้ให้ ค วามส าคัญกับ การพั ฒ นาด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบารุงรักษาแหล่งน้า การปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้และเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการดาเนินงานที่
ผ่ า นมา ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานอื่ น การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาไม่ ส ามารถประเมิ น ผลงานของ
กลุ่มเปูาหมาย และการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่ มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผา
ปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การกาจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน
โอกาส
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หน่วยดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการสร้างจิตสานึกของประชาชน
ตลอดทั้งการรณรงค์ ให้ มีก ารน าเอาทรั พ ยากรธรรมชาติที่ใ ช้แล้ ว กลั บ มาใช้ ซ้าอี ก มีการตั้งเครือข่ ายคนรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย จะต้องระวัง
มิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะ หรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้า เป็นต้น
๓๕
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5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้ เข้าใจถึงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึ กษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารก็ให้
ความสาคัญและส่ งเสริ ม โดยการจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีชนเผ่าประจาปี
จุดอ่อน
การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ถึ ง แม้ จ ะมี
บุคคลากรตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถและทักษะในการบริห ารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่ง
ปัจจุบันบุคลากรทางด้านการศึกษายังขาดการทางานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี ส่วนเยาวชนยังขาด
ความสนใจในหลักธรรม คาสอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ
โอกาส
ในพื้น ที่ อาเภอเวีย งแก่น มีส ถาบั นการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ทาให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ทาให้กระทบต่อแผนการดาเนิน งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอาจทาให้
วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓๖
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(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
ทั้งนี้ ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยเน้น
การทางานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในอบต.ปอ มีการประชุมพนักงานประจาเดือนทุกเดือน เพื่อ
เป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการทางานของแต่ละส่วนราชการ จึงทาให้การทางานทุกส่วน
ราชการมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการให้บริการ ให้แก่พนักงานใน อบต.ปอ เป็นประจาทุกปี เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และการกาหนด
แผนงาน โครงการ และเปูาหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝุายทั้งฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ
และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลปอมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลปอพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลปอส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในเกณฑ์ต่า
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า น การเมื อง การบริ ห ารราชการที่ ดี เป็น ยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาจั งหวั ด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
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อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดได้ให้อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการและ
ให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอได้เป็น
อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอเป็นสาคัญ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ส สสส

6.1 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ
ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร
6.2 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีภารกิจรองที่อาจจะดาเนินการ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๓๘
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5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) คุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
10)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
11)การท่องเที่ยว

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
ส สสส
การวิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามา
พิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุ ดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริห ารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลปอ (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อนW
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเช่น ทาง
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔5 ปี เป็นวัยทางาน
วิชาชีพ
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
2. ในบางสายงานมีคนไม่พอกับงานที่ปฏิบัติ
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
3. บางงานต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ความเข้าใจเฉพาะ การมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
แทนในกรณีที่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจึงไม่มีประสิทธิผล
เท่าที่ควร
โอกาสO
ข้อจากัดT
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิด
1. การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ของระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
ความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
หลายฉบับที่ไม่สอดคล้องกัน
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้
2. พื้นที่การให้บริการกว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่
ตลอดเวลา
เพียงพอต่อการให้บริการ
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น งาน
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
สาธารณสุข งานนิติการ
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
5. ให้ โ อกาสในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ มความก้าวหน้าของ สาธารณะบางประเภทไม่มี/มีไม่เพียงพอ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าความรู้ แ ละทั ก ษะใหม่ ๆ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาสO
ข้อจากัดT
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี 1. ภารกิ จ ที่ ร าชการส่ ว นกลางโอนมาให้ กั บ
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
ท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานนาไปปฏิบัติ มีปริมาณ
3. บุ คลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้ สภาพ เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า เดิ ม จึ ง ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
พื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
ความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ
4. บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ป ริ ญ ญาตรี /ปริ ญ ญาโท 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
เพิ่มขึ้น
ความรู้ ที่ มี จ ากั ด ท าให้ ต้ อ งเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจของ
ช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์
อบต.
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ปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมีข้อจากัด ไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมีหลายฉบับ เกิดความคลุมเครือ ไม่
สอดคล้องกัน เกิดปัญหาในการตีความ ทาให้เกิดความไม่ชัดเจน ทาให้เกิดความล่าช้าในการนามาปฏิบัติ
4. การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งที่ว่าง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสภาพพื้นที่และ
ความห่างไกล
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. จัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักการวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็ น ที่ป ระจั ก ษ์แล้ ว จะสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อ พนักงานทั้ง ทางด้ านร่า งกายและจิต ใจ การพัฒ นาเพิ่ มพูนขี ด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ส่งผลทาให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สภาวะโลกาภิวัฒ น์ และปั ญหาการขาดประสิ ทธิภ าพของการบริห ารราชการ สร้างการเปลี่ ยนแปลงท างด้าน
กระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ (
New public administration model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี อัน เป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบ
ความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหาร
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนว
พระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทาง
หลักในการบริหารราชการ

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อ.เวียงแก่น
ส สสส

8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปอได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ
อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบล
๔๑
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และองค์การบริหารส่วนตาบล และตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น และจังหวัดเชียงราย
รวมทั้ง อานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลและด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์ การบริหารส่วนตาบล ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและ
คุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานสนับสนุนส่วนราชการอื่น
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบีย นคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองช่า ง มีห น้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกับ การส ารวจ ออกแบบ การจั ดท าข้ อมู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง และรัก ษาไว้ซึ่ง
ศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน
ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่นๆที่เ กี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
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ตารางแสดงโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสวนสาธารณะ
1.7 งานพัฒนาชุมชน
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานพัฒนาชุมชน
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๔๓

หมายเหตุ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3
การพั ฒ นาด้ านสั งคม คุณ ภาพชี วิ ต
และความปลอดภัย
ข้อ ๑ สนั บสนุ น การจ่ ายเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
สวัสดิการและการสงเคราะห์
ข้อ 3 การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
ข้อ 4 การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ข้อ 5 การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ข้อ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้า
ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนว
พระราชดาริ
ข้อ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ ปุาชุมชน
ข้อ 3 สร้างเสริมจิตสานึกและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4 การดูแลรักษาที่สาธารณะใน
ท้องถิ่นเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
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ข้อ 1 ส่งเสริมการเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
ข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบอาชีพและรายได้
ข้อ 3 ส่งเสริมการดารงชีพตามแนว
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อ 4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ข้อ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพขององค์กร
ประชาชน
ข้อ 2 รณรงค์ปูองกัน ควบคุมและ
ระงับโรคติดต่อ
ข้อ 3 สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ปอ
ข้อ 4 ส่งเสริมการอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่น
ข้อ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ข้อ 2 เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และความ
ปรองดองสมานฉันท์
ข้อ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
ข้อ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม)
ข้อ 5 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔๔
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2. กองคลัง
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่
2.1.1 งานการเงิน
2.1.2 งานการบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานธุรการ

2. กองคลัง
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่
2.1.1 งานการเงิน
2.1.2 งานการบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานธุรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการบริหารการจัดการปุา
ชุมชนและที่ดินทากิน
ข้อ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการปุา
ชุมชน
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
มั่นคงของที่ดินทากิน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านบริหารจัดการท้องถิ่น
ข้อ 7 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 1 ก่อสร้างถนน สะพาน ราง
ระบายน้า อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ข้อ 2 ปรับปรุง ซ่อมแซม
บารุงรักษา สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่างๆ
ข้อ 3 พัฒนาระบบผังเมือง การออก
แบนงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ 4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ ท้องถิน่
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ข้อ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
4.3 งานกีฬาและนั น ทนาการ กิจกรรม 4.3 งานกี ฬาและนันทนาการ กิจ กรรม การศึกษาทุกระดับ
เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 งานนิเทศน์การศึกษา
4.5 งานนิเทศน์การศึกษา
ข้อ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
ข้อ 4 ส่งเสริมศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 5 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
๔๕
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5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ข้อ 4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่น
ข้อ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)

การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจที่ 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา
พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
พันธกิจที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1 ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ
2 ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่างๆ
3 พั ฒ นาระบบผั ง เมื อ ง การออกแบนงานก่ อ สร้ า ง การ
ควบคุมอาคาร
๔๖
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒ นาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
ท้องถิ่น
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4 ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพั ฒ นาด้ า นสั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความ 1 สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุน
ปลอดภัย
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
2 ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์
3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส
4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6 การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้า ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนว
สิ่งแวดล้อม
พระราชดาริ
2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ ปุาชุมชน
3 สร้างเสริมจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพั ฒ นาด้ านการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ อาชีพและ 1 ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
รายได้
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้
3 ส่งเสริมการดารงชีพตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร
ประชาชน
2 รณรงค์ปูองกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
3 สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ปอ
4 ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
๔๗
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2 เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ความปรองดองสมานฉันท์
3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความ
โปร่งใส)
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
5 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน
ปุาชุมชนและที่ดินทากิน
2 ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทากิน
ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การบริหารการจัดการปุา
ชุมชนและที่ดินทากิน

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น

การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มุ่งพัฒนาเพื่อเป็น“แดนทอง
การท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัย

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพ
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจอาชีพและรายได้
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒ นาในปัจจุบั น และโอกาสในการพัฒ นาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ
แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญ และกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลปอไม่สามารถดาเนินโครงการ
เองได้
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลปอมีอยู่อย่างจากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมี
จานวนมากทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลปอยังไม่มี
อุปกรณ์ ความชานาญและบุคลากร
2. งบประมาณต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ที่สูงมาก เนื่องจากจุด
ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ต้นทุนค่าขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ มีราคาสูงกว่าพื้นที่อื่น
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
2. มีบุคลากรทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการพัฒนา
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระดับความเข้าใจและการคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
๔๙
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สร้างความเข้าใจ
2. อาคารสถานที่ ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรในการจัดการศึกษา
3. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเท่าที่ควร
4. ค่านิยมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิต ทาให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่
โอกาส (Opportunity=O)
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
2. ส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ
3. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการศึกษา
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
อุปสรรค (Threat=T)
1. สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร
2. สถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ
3. ประชาชนไม่ค่อยเห็นความสาคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ประชาชนยังมีค่านิยม และทัศนคติที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในด้านสาธารณสุข
3. ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากมีความยากจน สนใจเรื่องปากท้องเป็นหลัก
4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
๕๐
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อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=S)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
3. มีหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุนในการดาเนินการ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการ
2. บุคลากรไม่มีความชานาญ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. วัฒนธรรมการดารงชีวิตของประชาชน ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับผลประโยชน์ของตนเท่านั้น
โอกาส (Opportunity=O)
1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นปุาเสื่อมโทรมที่เกิดจากการบุกรุกเพื่อทาการเกษตรของประชาชน
2. พื้นที่ทากินของประชาชนมีจานวนจากัด จึงทาให้การแผ้วถางปุาเพื่อทาการเกษตรขยายพื้นที่อยู่ตลอด
3. ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Streng=s)
1. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนา
2. มีหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการท่องเที่ยว
2. ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
3. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
4. ประชาชนมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม
๕๑

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ ที่ส อดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัดเชียงราย
3. รั ฐ บาลมี น โยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านงบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการแทน
4. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน
5. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ
6. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระดั บ จั ง หวั ด ยั ง ขาดการเชื่ อ มโยงด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย วและการกระจาย
ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น
3. สภาพเส้นทางคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความชารุด ขาดการปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชีย งราย
โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้ างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาความเชื่อดั้งเดิมของประชาชน ทาให้การบริการด้านสาธารณสุขไม่ได้รับความร่วมมือ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง
การบริหาร และการจัดการท้องถิ่น
๕๒

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตาบลปอค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี
สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของราชการได้
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่น
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น เป็นการบริหารงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว น าไปสู่ ปั ญ หาทางสั งคม เนื่อ งจากประชาชนไม่ ทัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ
4. โครงสร้างและระบบการบริหารงานขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาวะ
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
5. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพไม่พร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดใน
กระบวนทัศน์การทางานแบบเดิม
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการปุาชุมชน
2. หมู่บ้านในพื้นที่ มีเขตปุาชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. พื้นที่ปุาชุมชนและที่ทากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
3. ปัญหาความยากจน และขาดที่ดินทากิน ทาให้มีการบุกรุกพื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้น
โอกาส (Opportunity=O)
1. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเอื้อต่อการส่งเสริมในการจัดการพื้นที่ปุาและที่ทากินเพื่อผลักดันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพืชเหมืองหนาว
๕๓

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการพื้นที่ปุา กับพื้นที่ทากินของประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
2. พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เขตปุาสงวนทาให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
3. ขาดทิศทางการทาความเข้าใจกับประชาชน
การวิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ตารางเปรียบเทียบโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี กับโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาสามปี จานวน 196 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
รวม

2559
จานวนโครงการ
50
45
24
10
30
10
24
3
196

งบประมาณ
15,450,000
17,770,000
6,874,600
2,000,000
3,640,000
1,870,000
6,745,000
400,000
54,749,600

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 173 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
รวม

2559
จานวนโครงการ
งบประมาณ
48
12,033,600
42
17,331,581
16
709,600
2
100,000
36
1,654,000
8
884,384
20
2,955,000
1
100,000
173

๕๔

35,768,165

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน
2559

2559

ยุทธศาสตร์

จานวน

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัย
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ
และรายได้
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการ
จัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน

50
45

15,450,000
17,770,000

จานวน
ตาม
ข้อบัญญัติ
48
42

24

6,874,600

16

709,600

10

2,000,000

2

100,000

30

3,640,000

36

1,654,000

10
24

1,870,000
6,745,000

8
20

884,384
2,955,000

3

400,000

1

100,000

รวม

196

คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด

งบประมาณ

54,749,600

173

งบประมาณ
12,033,600
17,331,581

35,768,165

= จานวนโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติ X 100
จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
=

173 X 100
196

=

88.27

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย
รวมทั้ง อานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลและด้ าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
๕๕
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งาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและ
คุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ( ปลัด อบต. )
จานวน 1 อัตรา
2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ( รองปลัด อบต. ) จานวน 1 อัตรา
สานักงานปลัด อบต.
มีห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บราชการทั่ ว ไปขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและราชการที่ มิ ไ ด้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการ
ปฏิบั ติร าชการของส่ว นราชการในองค์การบริห ารส่ว นตาบล ให้ เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การบริหารงานทั่วไป การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาข้อบัญญัติ
และข้อบังคับตาบล กิจการสภา การจัดทาทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริม
การเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การพั ฒ นาชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
สาธารณสุข การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบการ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด การดาเนินการ
เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จานวน
2. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
3. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
5. นิติกร (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
6. นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
7. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
8. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
9. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
10. เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จานวน
13. พนักงานขับรถยนต์
จานวน
14. คนงานแต่งสวน
จานวน
15. คนงานทั่วไป
จานวน

๕๖
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กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงิน
อื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
จานวน
2. หัวหน้าฝุายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
จานวน
3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
4. นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
5. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชานาญการ )
จานวน
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
8. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
9. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน
12. คนงานทั่วไป
จานวน
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กองช่าง
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จานวน
2. นายช่างโยธา (อาวุโส)
จานวน
3. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน
5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
จานวน
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
จานวน
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
8. คนงานทั่วไป
จานวน
๕๗
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
งานบริ ห ารจั ดการ ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก การเตรี ยมพร้อ มการรั บถ่า ยโอนการจั ดการจั ดการศึ กษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
สาหรั บ ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ กในสังกัดขององค์การบริห ารส่ว นตาบลปอ มีทั้งหมด 17 ศูนย์ มี
จานวนเด็กที่มีข้อมูลรายละเอียดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด จานวน 622 คน
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
จานวน
2. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
3. นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
5. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน
7. ครู (อันดับ คศ.1)
จานวน
8. ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับ ครูผู้ช่วย)
จานวน
9. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
จานวน
10. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน
11. คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
จานวน
12. คนงานทั่วไป
จานวน
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หน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใน อบต. ด้ า น
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญาต่าง
ๆ การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จึงกาหนดตาแหน่งและอัตราคน สาหรับรองรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา

๕๘

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ( 2561 -2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
(องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง)
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสวนสาธารณะ
1.7 งานพัฒนาชุมชน
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2. กองคลัง
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่
2.1.1 งานการเงิน
2.1.2 งานการบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานธุรการ
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานกี ฬ าและนั น ทนาการ กิ จ กรรมเด็ ก
และเยาวชน
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.5 งานนิเทศน์การศึกษา
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานพัฒนาชุมชน
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2. กองคลัง
2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่
2.1.1 งานการเงิน
2.1.2 งานการบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานธุรการ
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.5 งานนิเทศน์การศึกษา
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน
๕๙

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อ.เวียงแก่น
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การส ารวจและวิ เคราะห์ ข้ อมูล และปั ญหาเกี่ยวกับกาลั งคนในปั จจุบัน เพื่อ จะได้ ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่ งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้

๖๐
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1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
ฉะนั้น 1 ปี จะมีวันทางาน
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหาอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่
มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่ างมีป ริ มาณเพิ่ม ขึ้น แต่ไ ม่สั ม พันธ์ กับจ านวนเจ้ าหน้ าที่ จึ งไม่ ส ามารถคานวณโดยวิ ธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปู า หมาย โดยในที่ นี้ เ ราจะมาวิ เ คราะห์ ถึ ง การก าหนดต าแหน่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ
อบต.ปอ ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
8 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
๖๑
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จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีอัตรากาลังที่ต้องการ ดังนี้
ที่

ส่วนราชการ

1
ปลัด 00
2
3 หน่วยตรวจสอบภายใน 12
1 สานักงานปลัด 01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กองคลัง 04

ตาแหน่ง

ประเภท

ปลัด อบต
รองปลัด อบต.
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
วิชาการ
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานแต่งสวน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงานทั่วไป
รวม 18 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝุายการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงิน ฯ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างทั่วไป

ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงานทั่วไป
รวม 12 ตาแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

อานายการท้องถิ่น
อานายการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ

๖๒

อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)

มีผู้ดารง
ตาแหน่ง
ปัจจุบัน
(อัตรา)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
6
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
6
22
1
1
1
1
1
1
1
3
10

อัตรากา หมาย
ลังว่าง เหตุ
ปัจจุบัน (ต้อง
(อัตรา) การเพิ่ม)

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4

ขอ กสถ.

ขอ กสถ.

+2

+2
+1
ขอ กสถ.
ขอ กสถ.
ขอ กสถ.
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1
2
3
4
5
6
7

กองช่าง 05

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ผช.นายช่างโยธา
ผช.นายช่างไฟฟูา

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป

พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

รวม 7 ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 08

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
นักสันทนาการ
เจ้าพนักงานการเงินฯ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

รวม 11 ตาแหน่ง
รวมทั้งสิ้น (ทุกกอง)

๖๓

1
3
2
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
17
1
22
4
2
52
102

1
1
2
1
1
1
1
8
1
17
1
17
2
1
39
79

2
2
1
1
1
1
1
5
2
1
13
23

ขอ กสถ.
1

ขอ กสถ.
ขอ กสถ.
ขอ กสถ.

+ 19

+ 24
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สรุปบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีจานวนพนักงานส่วนตาบล ประเภทบริหารจานวน 2 ตาแหน่ง 2
อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา และรองปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
 สานักงานปลัด มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมด จานวน 18 ตาแหน่ง 29 อัตรา แยก
เป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 7 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้ างตามภารกิจจานวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา (ต้องการพนักงานขับ
รถยนต์ 2 อัตรา)
ปัจจุบันในสานักงานปลัด อบต.มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด จานวน 18 ตาแหน่ง รวม 26 อัตรา มี
ตาแหน่งว่างอยู่ 4 อัตรา
 กองคลั ง มี ค วามต้อ งการพนั กงานส่ ว นตาบลทั้ งหมดจานวน 12 ตาแหน่ง 17 อั ต รา แยกเป็ น
ประเภทอานวยการจานวน 4 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 5 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 3 พนักงานจ้าง
ตามภารกิจจานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา (ต้องการนักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝุายการเงิน) 2 อัตรา และ นักนักวิชาการคลังเพิ่ม 1 อัตรา)
ปัจจุบันในกองคลัง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 12 ตาแหน่ง รวม 14อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 4 อัตรา
 กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 7 ตาแหน่ง 6 อัตรา แยกเป็นประเภท
อานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 5 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ปัจจุบันใน กองช่าง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 7 ตาแหน่ง รวม 10 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
 กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ค วามต้อ งการพนั กงานส่ ว นต าบลทั้ ง หมดจานวน 10
ตาแหน่ง 71 อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 2 อัตรา ประเภท
ทั่วไปจานวน 3 อัตรา พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตาบล 18 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 41
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา (ต้องการ ครู / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก เพิ่ม 19 อัตรา)
ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 10 ตาแหน่ง 52 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 13
อัตรา
 หน่วยตรวจสอบภายใน มีจานวนพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 1 ตาแหน่ง 11 อัตรา แยก
เป็น ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลปอทุกส่วนราชการต้องการอัตรากาลัง
ทั้งหมด 48 ตาแหน่ง 126 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 17 อัตรา
2. พนักงานส่วนตาบล (อัตราว่าง)
จานวน 13 อัตรา
3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 18 อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)
จานวน - อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ลูกจ้างประจา (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน - อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตาแหน่ง) จานวน 31 อัตรา
๖๔
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7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)
จานวน 5 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 13 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)
จานวน 3 อัตรา
อัตราที่ต้องการเพิ่ม
- นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝุายการเงิน) 2 อัตรา
- นักวิชาการคลัง
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ยนต์
จานวน 2 อัตรา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 19 อัตรา
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลัง ที่มีอยู่
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม ทั้งนี้
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอ สามารถปรั บเกลี่ ยอั ต ราก าลั งที่ มี อยู่ ใ ห้ ส ามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
สาหรั บ อัตรากาลั งที่สั งกัดศูนย์พัฒ นาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กาหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีตาแหน่ง อัตรากาลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจานวน 1 คน
2. ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน
10 : 1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีตาแหน่งครูผู้แลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน
ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก
หลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตาบลปอไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอต่อจานวน
เด็กได้ องค์การบริหารส่วนตาบลปออาจมีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลั งในส่วนของตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานส่วนตาบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ให้สอดคล้อง
กับจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ใน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการปุาชุมชนและที่ดินทากิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

๑. พั ฒ นาระบบคมนาคม ระบบสาธารณู ปโภค และ
สาธารณูปการ ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีบริการ สาธารณะที่
ครอบคลุมครบถ้วน
2. เพื่อเป็นทางระบายน้าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้าหลาก
๓. เพื่อปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง
๕. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การแหล่ ง น้ าเพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคอย่ า ง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
๖. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีน้าอย่างเพียงพอ
7. เพื่อมีการบริหารจัดการวางผังที่เป็นระบบ
๑. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้าน กีฬา นันทนาการ
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๒. เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. เพื่อให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้ฝึกการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
๔. เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
๑. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บารุงรักษา ใช้ประโยชน์
จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพั ฒ นาด้ า นสั ง คม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพั ฒ นาด้ า นการ
ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาชีพและรายได้

๑. เพื่อส่งเสริมการเกษตร
๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
๖๖

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ
- นักวิชาการพัสดุ
- พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง
- ผช.นายช่างไฟฟูา
- คนงานทั่วไป
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษา ฯ
- นักวิชาการศึกษา
- นักสันทนาการ
- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานปูองกัน
- ผช.จพง.ธุรการ
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักวิชาการเกษตร
- คนงานทั่วไป
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักพัฒนาชุมชน
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิชาการเกษตร
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
๑. เพื่อส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข
การพั ฒ นาด้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7
๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาด้ า นการ 2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามจงรั ก ภั ก ดิ์ ดี ต่ อ สถาบั น
บริหารจัดการท้องถิ่น พระมหากษัตริย์และมีความรู้รักสามัคคี
3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อให้บริการประชาชนโดยจัดให้บริการทั้งในและนอก
ส านั ก งานรวมทั้ ง อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ งาน
ต่า งๆ รวมทั้ งการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
5. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8
๑. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บารุงรักษา ใช้ประโยชน์
การพั ฒ นาด้ า นการ จากปุ า ไม้ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ส่งเสริมการบริหารการ ทางด้านงานพัฒนาปุาชุมชน การควบคุมไฟปุา
จั ด การปุ า ชุ ม ชนและ 2. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชน
ทีด่ ินทากิน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทากิน
อย่างถูกต้อง

๖๗

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักจัดการงานทั่วไป
- ผช.จพง.ธุรการ
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- วิเคราะห์ ฯ
- นักจัดการงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
- บุคลากรในสังกัดกองคลัง
- พ นั ก ง า น จ้ า ง ใ น สั ง กั ด
สานักงานปลัด
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- ผอ.กองช่าง
- จพง.ปูองกันฯ
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การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์
ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและเพื่อให้ การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
เพิ่ม/ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
หมาย
ส่วนราชการ
เหตุ
3 ปีข้างหน้า
กาลัง
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
ว่างเดิม
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัด อบต.)
1
1
1
1
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต)
1
1
1
1
สานักงานปลัด (01)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

2
1
3
1

2
1
3
1

2
1
3
1

2
1
3
1

-

-

-

6

6

6

6

-

-

-

๖๘

มีข้อผูกพัน
กับ กสถ.

ว่างเดิม

-
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ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง ระดับต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
หัวหน้าฝุายการเงิน ระดับต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง ระดับต้น(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา (อาวุโส)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ ระดับต้น
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
นักสันทนาการ (ปก./ชก.)

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
เพิ่ม/ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า
กาลัง
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

หมาย
เหตุ

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่างเดิม

๖๙

ว่างเดิม

ว่างเดิมมี
ข้อผูกพัน
กับ กสถ.

ว่างเดิม
มีข้อผูกพันกับ
กสถ.
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ส่วนราชการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
รวม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
เพิ่ม/ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า
กาลัง
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
18
18
18
22

22

22

22

-

-

-

4
2

4
2

4
2

4
2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

102

102

102

102

-

-

-

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ส สสส

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้นาผลวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลังมาคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตาแหน่ง และขั้นเงินเดือนของ
อัตรากาลังทีม่ ีอยู่ปัจจุบนั ประกอบด้วย
1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ )
2. เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
- เงินเพิ่มค่าวิชา ( พ.ค.ว. )
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร. )
- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษมาลายู ( พ.ภ.ม. )
- เงินประจาตาแหน่งนิติกร ( พ.ต.ก. )
- เงินวิทยาฐานะ
- เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ ( พ.ค.ศ. )
๗๐

หมาย
เหตุ
ว่างเดิมมี
ข้อผูกพัน
กับ กสถ.

ว่างเดิมมี
ข้อผูกพัน
กับ กสถ.
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2) ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ คิดจากขัน้ เงินเดือนของอัตรากาลังเดิมที่เพิม่ ขึน้ (ประมาณการขั้นต่า
คนละ 1 ขั้นในแต่ละปี กรณีตาแหน่งที่มคี นครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตรากาลังที่
กาหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขัน้ ต่าของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตาแหน่งทีข่ อ
กาหนด หาร 2 คูณด้วย 12 เดือน)
3) ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก 1) + 2)
4) รวมทั้งหมด
5) ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 20 % คิดจาก 4) ในแต่ละปี)
6) รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรทัง้ สิ้น คิดจาก 4) + 5)
7) ร้อยละ 40 คิดจาก 6) x 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๗๑

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๒

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๓

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๔

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๕

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

10. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

๗๖

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่ง

ส สสส

๗๗

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๘

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๗๙

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๐

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๑

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๒

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๓

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๔

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๕

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๖

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๗

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๘

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๘๙

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๙๐

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๙๑

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

๙๒

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ส สสส

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรในการดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลปอได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปอได้เ ล็ งเห็ น ความส าคัญ ของบุค ลากรผู้ ปฏิบั ติง านในองค์ก ร อันได้แ ก่
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานให้สาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เวียง เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้า
หน้ า ที่ท้ องถิ่น ด้ว ยกั น เองหรื อผู้ ช านาญงานหรือ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากส่ ว นราชการอื่ น ๆ ตลอดจนถึง การขอรั บ
คาแนะนาปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
๙๓

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล คื อการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ ประโยชน์ ข องประชาชนเป็น หลั ก
กล่าวคือ
1. เป็ น องค์การบริ หารส่ว นตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริห ารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมู ลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่ว น
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิ ตอล อิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่อให้ ป ระชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุ คลากรในสังกัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบล เพื่อให้ งานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่ ว นการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอเล็ ง เห็ น ว่ า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่ มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่า นิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม
๙๔
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ส สสส

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกาลังความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศ องค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ เรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท.
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
10. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิ่งที่ผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี
มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีการควบคุมตนเอง
มีดุลพินิจที่ดี
มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สิง่ ทีผ่ ู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
มีความเป็นธรรม
มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
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7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร

สิ่งที่เพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจทีเ่ ปิดกว้าง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สิ่งที่ประชาชนปรารถนา
มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
มีความเป็นธรรม
มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ

ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

ส สสส

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสวนสาธารณะ
1.7 งานพัฒนาชุมชน
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กองคลัง
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

กองช่าง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานธุรการ

2.1 ฝุายการเงิน มี 2 งานได้แก่
2.1.1 งานการเงิน
2.1.2 งานการบัญชีญ
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานธุรการ

๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
เด็กและเยาวชน
4.4 งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.5 งานนิเทศน์การศึกษา
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๑

