แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คำนำ
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เป็นรอบระยะเวลำ 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ
น ำไปใช้ในกำรสรรหำ กำรใช้ กำรพัฒ นำและรัก ษำบุคลำกร ซึ่ง กำรจัดทำแผนอัต รำกำลั งคน ( Manpower
Planning) เป็นกิจกรรมหรืองำน ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบำยและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้ำเพื่อเป็น
แนวทำงสำหรับดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยมีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์
และโดยวิเครำะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทำนกำลังงำน เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดวิธีกำรที่จะให้ได้กำลังคนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมเพียงพอ กำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำรเข้ำมำทำงำนในองค์กร ในช่วง
เวลำที่เหมำะสมเพื่อปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งกำรวำงแผนอัต รำกำลัง 3 ปี
คือวิธีกำรที่จะให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนำบุคคลเหล่ำนั้นให้อยู่กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนำคต
- เป็นกำรกระทำหรือกำรปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสำเหตุที่ก่อให้เกิดผลของกำรกระทำ ด้วยมีกำรกระทำที่ต่อเนื่องหรือติดต่อกัน
กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี จะทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว สำมำรถคำดคะเน
ได้ว่ำ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ จะมีกำรใช้อัตรำกำลังตำแหน่งใด จำนวนเท่ำใด ในส่วนรำชกำรใดและพัฒนำ
บุคลำกรในเรื่องใดจึงจะเหมำะสมกับปริมำณงำนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และยังสำมำรถนำไปเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมภำระ
ค่ำใช้จ่ำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อไม่ให้เกินกว่ ำร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่
กฎหมำยกำหนดไว้ด้วย
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- คาสั่ง อบต.เชียงกลางพญาแก้ว ที่ 150/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563

1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรจัดกำรอัตรำกำลังของหน่วยงำนรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินกำรต่อเนื่อง
เนื่องจำกกำรกำหนดอัตรำกำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรกำหนดอัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิกำรอื่น ๆ อีกมำกมำย ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับ แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2558 – 2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยำยน 2560 ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึง
จำเป็นต้อง จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรำกำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรอัตรำกำลังของหน่วยงำนให้มีควำมสมบูรณ์และต่อเนื่อง
โดยใช้หลักกำรและวิธีกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2561 – 2563 ดังนี้
1.1 ประกำศ คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำตำแหน่ง กำหนดให้ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่ง พนักงำนส่วน
ตำบล ว่ำจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด ให้คำนึงถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่
ต้องปฏิบัติ ควำมยำก ปริมำณและคุณภำพของงำน ตลอดจนทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนอัตรำกำลังของ พนักงำนส่วนตำบล เพื่อใช้
ในกำรกำหนดตำแหน่ง โดยควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล
1.2 คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล ได้มีมติเห็นชอบประกำศกำรกำหนดตำแหน่ง
พนักงำนส่วนตำบล โดยกำหนดแนวทำงให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทำแผนอัตรำกำลังของ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เพื่อเป็นกรอบในกำรกำหนดตำแหน่งและกำรใช้ตำแหน่ง พนักงำนส่วนตำบล โดยเสนอให้ คณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยกำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง วิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และภำรกิจของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล วิเครำะห์
ควำมต้องกำรกำลังคน วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรำกำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรกำหนดตำแหน่ง พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
1.3 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ วิเครำะห์ บทบำทหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวิเครำะห์สถำนกำรณ์ สภำวะแวดล้อม
สถำนกำรณ์กำรเมือง และแนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบกำรพิจำรณำควำมต้องกำรและควำม
จำเป็นบุคลำกร และรวบรวมจัดทำเป็นแผนอัตรำกำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและ
ระบบงำนที่เหมำะสม ไม่ซ้ำซ้อน
2.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเชี ย งกลำงพญำแก้ ว มี ก ำรก ำหนดต ำแหน่ ง กำรจั ด
อัตรำกำลัง โครงสร้ำงให้เหมำะสมกับอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด,เทศบำล,องค์กำรบริหำรส่วน
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ตำบล ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล สำมำรถตรวจสอบกำรกำหนดตำแหน่งและกำรใช้
ตำแหน่ง พนักงำนส่วนตำบล ว่ำถูกต้องเหมำะสมหรือไม่
2.4 เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรดำเนิ น กำรวำงแผนกำรใช้ อั ต รำก ำลั ง กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
2.5 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว สำมำรถวำงแผนอัตรำกำลัง ในกำร
บรรจุแต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบล เพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่ มีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีกำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี
2.6 เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว สำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2 ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2.2.1 ผู้บริหำรและพนักงำนส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจชัดเจนถึงกรอบอัตรำ
กำลังคน ตำแหน่งและหน้ำที่รับผิดชอบที่เหมำะสมตำมปริมำณและคุณภำพที่ต้องกำร
2.2.2 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีอัตรำกำลังที่เหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำร สร้ำงขวัญกำลังใจ และเก็บรักษำคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงำน
2.2.3 กำรจัดทำแผนกำลัง ทำให้สำมำรถพยำกรณ์สิ่งที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต และสำมำรถ
เตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำได้
2.2.4 กำรจัดทำแผนกำลัง ทำให้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนทั้งด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค ของทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนำคต สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ
2.2.5 กำรจัดทำแผนกำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และ
วำงแผนให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นำไปสู่เป้ำหมำยในภำพรวมได้
2.2.6 เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงำนอื่นๆ ในภำครำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.กรอบและแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนกำลังคนในภำพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชำกำร และองค์กรต่ำงๆ ได้ให้ควำมหมำย ดังนี้
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ควำมหมำยกำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคลว่ำ “เป็นกระบวนกำรใน
กำรกำหนดควำมต้องกำรบุคลำกรล่วงหน้ำในแต่ละช่วงเวลำว่ำ องค์กำรต้องกำรบุคลำกรประเภทใด จำนวนเท่ำไร
และรวมถึงวิธีกำรในกำรได้มำซึ่งบุคลำกรที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำนี้ด้วย กำรได้มำซึ่งบุคลำกรนี้ รวมตั้งแต่กำรสรรหำ
คัดเลือกจำกภำยนอกองค์กำร ภำยในองค์กำร ตลอดจนกำรพัฒนำเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรภำยในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ต้องกำร นอกจำกนั้น ยังรวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกร ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกบุคลำกรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กำร”
 สานักงาน ก.พ. ได้ใ ห้ ควำมหมำยของกำรวำงแผนกำลั งคนในเอกสำรเรื่องกำรวำงแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนรำชกำร ว่ำหมำยถึง “กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทำนด้ำนกำลังคน เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะ
ที่เหมำะสมมำปฏิบัติงำนในเวลำที่ต้องกำร โดยมีแผนกำรใช้และพัฒนำกำลังคนเหล่ำนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษำกำลังคนที่เหมำะสมไว้กับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนกำลังคน ในคู่มือกำร
จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ว่ำ กำรวำงแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองำน ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบำย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้ำเพื่อเป็นแนวทำง
สำหรับดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์ และ
วิเครำะห์ เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทำนกำลั งงำน เพื่อนำไปสู่ กำรกำหนดวิธีกำรที่จะให้ ได้กำลั งคนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอ หรือกล่ำวโดยทั่วไป กำรมีจำนวนและคุณภำพที่จะปฏิบัติงำนในเวลำต้องกำร เป็น
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรจำนวนอัต รำกำลังที่เหมำะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำร
เข้ำมำทำงำนในองค์กรในช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อปฏิบัติงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร หรืออีกนัยหนึ่ง
กำรวำงแผนกำลังคนคือ วิธีกำรที่จะให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนำบุคคลเหล่ำนั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
กำรวำงกรอบอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับภำระงำน โดยวำงประเภทของบุคลำกรภำครัฐ
ตำมควำมเหมำะสมให้สอดรับกับแนวทำงกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ ที่เน้นควำมยื ดหยุ่น แก้ไขง่ำย กระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคล่องตัว และมีเจ้ำภำพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
กิจ กำรบ้ ำนเมืองที่ดีด้ว ย ในกำรกำหนดประเภทบุคลำกรภำครัฐ ควรเน้นใช้อัตรำกำลั งแต่ล ะประเภทอย่ำ ง
เหมำะสมกับภำรกิจ โดยให้พิจำรณำกรอบให้สอดคล้องกับภำรกิจและลักษณะงำนของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว ดังนี้
พนักงานส่ วนตาบล : ปฏิบั ติงำนในภำรกิจหลั ก ลั กษณะงำนที่เ น้นกำรใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงำนวิชำกำร งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดนโยบำยหรือ
ลักษณะงำนที่มีควำมต่อเนื่องในกำรทำงำน มีอำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำรบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ชั้น กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงำนส่วนตำบลไว้ ดังนี้
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สำยงำนบริหำรงำนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
สำยงำนอำนวยกำรท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้อำนวยกำรกอง
สำยงำนวิชำกำร ได้แก่ สำยงำนที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญำตรี
สำยงำนทั่วไป ได้แก่ สำยงำนที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่ำปริญญำตรี

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงำนเสริมในภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุน งำนที่มีกำหนด
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตำมโครงกำรหรือภำรกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์กำรกำหนด
พนักงำนจ้ำงจะมี 3 ประเภทแต่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำดกลำงด้วยบริบท ขนำด และปัจจัยหลำยอย่ำง จึงกำหนดจ้ำงพนักงำนจ้ำง ดังนี้
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ


แผนภูมิอัตรากาลัง
แสดงสัดส่ วนของบุคลากรในสังกัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ ว

พนักงานจ้ างตามภารกิจ จานวน
12 คน คิดเป็ น
41%

พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานครู จานวน 17 คน คิด
เป็ น
59%

(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
กำรจั ดสรรอัตรำกำลังให้มีประสิทธิภ ำพ สอดคล้ องกับภำระงำน ตลอดจนกำร
กำหนดสำยงำนและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบำท ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำกยิ่งขึ้น
โดยจุ ด เน้ น คือ ก ำหนดสำยงำนที่ส อดคล้ องกั บหน้ำ ที่ควำมรับ ผิ ดชอบมำกที่สุ ด พร้ อมทั้ งเอื้อ ต่อกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล อันได้แก่ กำรโอน กำรย้ำ ย กำรวำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้พิจำรณำด้วยว่ำอัตรำกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งใน
เชิงคุณภำพและปริมำณเป็นอย่ำงไรเพื่อให้สำมำรถบริหำรกำหนดอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจำรณำควำมเหมำะสมในเชิงคุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ กลุ่มอำชีพที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
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- สานักงานปลัดอบต. คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ดำรงตำแหน่งในสำนักงำนปลัดอบต. ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องกำรวำงแผน นโยบำย อำนวยกำรทั่วไป กำรบริกำรสำธำรณ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำร
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของแต่ล ะสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่ล ะตำแหน่ง
สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องกำรเงิน กำรบัญชี
กำรพัสดุ กำรจัดเก็บรำยได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่ละตำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำม
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ดำรงตำแหน่งในกองช่ำง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสำยงำนช่ำง
กำรก่อสร้ ำง กำรออกแบบ กำรประมำณกำรรำคำ ฯลฯ ส่ว นวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของแต่ละสำยงำน เพื่อให้พนักงำนแต่ละตำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็ม
ควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ
ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้งให้ พนั กงำนส่ ว นตำบล ลู กจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ดำรงตำแหน่งในกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องกำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรศึกษำ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญำ กำรบริกำรสำธำรณ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ งของแต่ล ะสำยงำน เพื่อให้ พนักงำนแต่ละตำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เ ต็ม
ควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี
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3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกำหนดกรอบอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับภำระงำน จำเป็นต้องสร้ำงกระบวนกำร
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภำระงำนจริงของหน่วยงำน แบบ 360 องศำ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลำคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนำคต ดังตำรำง
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

จำกไดอะแกรมที่แสดงเบื้ องต้นสะท้อนให้ เห็นว่ำกำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรอัตรำกำลั งของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ไม่อำจขึ้นอยู่กับกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งอย่ำงตำยตัวได้
ต้องอำศัยกำรผสมผสำนและควำมสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลำยมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ควำมเห็นว่ำ “กำรจัดสรรอัตรำกำลังนั้น
ควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนกำรต่ำงๆ มำกกว่ำหนึ่งตัวในกำรพิจำรณำ”
จำกมิติกำรพิจำรณำอัตรำกำลังด้ำนบนนั้นสำมำรถนำมำสร้ำง “กรอบแนวควำมคิดกำรวิเครำะห์
อัตรำกำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science
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เมื่อน ำกรอบแนวควำมคิดกำรวิเครำะห์ อัตรำกำลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มำพิจำรณำอัตรำกำลังของหน่วยงำนโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้ำน สะท้อนและตรวจสอบควำม
เหมำะสมของอัตรำกำลัง ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้กำรดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว บรรลุผลตำมพัน ธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรำกำลัง ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำร
ดำเนิ นกำร โดยจะเป็น กำรพิ จำรณำว่ำงำนในปัจจุบันที่ดำเนินกำรอยู่นั้นครบถ้ว นและตรงตำมภำรกิจหรือไม่
อย่ำงไร หำกงำนที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภำรกิจในอนำคต ก็ต้องมีกำรวำงแผนกรอบอัตรำกำลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตำมทิศทำงในอนำคต รวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้องดำเนินกำรแล้ว อำจทำให้กำรจัดสรรกำลังคน
ของบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถำนกำรณ์
ในอนำคต กำร
วำงแผนอัตรำกำลังคนในด้ำนนี้ องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะพิจำรณำ
คุณวุฒิกำรศึกษำ ทักษะ และประสบกำรณ์ ในกำรบรรจุบุคลำกรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร
กำรออกแบบ ก่อสร้ำง มีคุณวุฒิกำรศึกษำ ด้ำนก่อสร้ำง ฯลฯ จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองช่ำง เพื่อ
แก้ไขปัญหำ และบริกำรให้กับประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นกำรนำประเด็นค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำร่วมในกำร
พิจำรณำ เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลมีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงกำรจัดสรรประเภท
ของพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง โดยในหลักกำรแล้วกำรจัดประเภทลักษณะงำนผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภำพและต้นทุนในกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ดังนั้นใน
กำรกำหนดอัตรำกำลังจะต้องมีกำรพิจำรณำว่ำตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะกำรกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
กำรวำงแผนอัตรำกำลังในด้ำนนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้กำหนด
อัตรำกำลังในแต่ละส่วนรำชกำรประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร 1 อัตรำ ตำแหน่งระดับผู้อำนวยกำรกอง มี
หน้ำที่บังคับบัญชำบุคลำกรในส่วนรำชกำรนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง ตำแหน่งรองลงมำ จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงำน ซึ่ง
กำหนดเป็นสำยงำนวิชำกำร ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญำตรี ตำแหน่งสำยงำนทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่ำปริญญำตรี
และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำมลำดับ กำรกำหนดในลำดับชั้นเพื่อสะดวกในกำรบังคับบัญชำและมีผู้รับผิดชอบ
สำยงำนนั้น ๆ เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นกำรนำข้อมูลเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมกระบวนกำรจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง อย่ำงไรก็ดีก่อนจะคำนวณ
FTE ต้องมีกำรพิจำรณำปริมำณงำนดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนรำชกำร /ส่วนงำนนี้หรือไม่
 มีภำระงำนที่ต้องอำศัยสำยงำนดังกล่ำวหรือไม่
 กำรมีสำยงำนนี้ในส่วนรำชกำร เอื้อต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลั กษณะควำมเชี่ยวชำญไม่ส อดคล้ อ งกับ งำนหลั กขององค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว
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 ไม่มีภ ำระงำน/ควำมรับผิ ดชอบที่ต้องอำศัยสำยงำนดังกล่ ำว / หรือทดแทนด้ว ย
สำยงำนอื่นที่เหมำะสมกว่ำได้
 กำรมีสำยงำนนี้ในหน่วยงำนมิได้ช่วยเอื้อต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
กำรนำปริมำณงำนที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนรำชกำร มำเพื่อวิเครำะห์กำรกำหนดอัตรำ และคำนวณ
ระยะเวลำที่เกิดขึ้น โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ใช้วิธีคิดจำกสูตรกำรคำนวณหำเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมำยเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

คือ จำนวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลำปฏิบัติงำน 230 วันโดยประมำณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลำปฏิบัติงำนรำชกำร เป็นเวลำ 6 ชั่วโมง
คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงำน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นำที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นำที

กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นกำรนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียง
กลำงพญำแก้ว (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว) มำยึด
โยงกับจำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับกำรสร้ำงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยเน้นที่กำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรรำชกำร สอดคล้องและตอบโจทย์กับกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว (กำรตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นำประเด็นกำรบริหำรคน/องค์กรมำพิจำรณำ อย่ำงน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจำกกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำร
แบ่ งงำนในแต่ล ะส่ ว นรำชกำรนั้ น จะมีผ ลต่อกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลั งเป็นจำนวนมำก เช่น หำกกำหนด
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร หรือ กำหนดฝ่ำย มำกจะทำให้เกิดตำแหน่งงำนขึ้นอีกตำมมำไม่ว่ำจะเป็นระดับหัวหน้ำส่วน
รำชกำร งำนในส่วนรำชกำร งำนธุรกำร งำนสำรบรรณและงำนอื่น ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว พิจำรณำทบทวนว่ำกำรกำหนดโครงสร้ำงในปัจจุบันของแต่ละส่วนรำชกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 4 ส่วนรำชกำร ได้แก่ สำนักงำนปลัดอบต. กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
และ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าสายอานวยการรองรับการ โยกย้าย เกษียณอายุราชการ
เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นองค์กรที่มีข้ำรำชกำรสูงอำยุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้อง
มีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่องกรอบอัตรำกำลังที่จะรองรับกำรโยกย้ำย เกษียณอำยุของข้ำรำชกำร กรณี
สำยอำนวยกำร เช่น กำรปรับกรอบหัวหน้ำฝ่ำยที่มีควำมจำเป็น ทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรปรับตำแหน่ง
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อัตรำกำลังที่เหมำะสมขึ้น เพื่อให้สำมำรถมีบุคลำกรปฏิบัติงำนต่อเนื่อง และสำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผนกำหนด
เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตข้ำงหน้ำเกี่ยวกับกำลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มำจำก
แบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ทั้ง 4 ส่วนรำชกำรกำร กำรสอบถำม หรือกำร
สัมภำษณ์ ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นกำรวำงแผน
และเตรียมกำรในมุมมองของของผู้บริ หำรและผู้ปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทำงให้ สอดคล้องใน
ทิศทำงเดียวกัน ระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรำกำลังกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ขนำดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเปือ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระธำตุ
ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงำนที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้ำนประชำชน ภูมิ
ประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน

แผนภูมิเปรี ยบเทีบบอัตรากาลัง
กับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นใกล้ เคียง
18
16
14
12
จานวน

10
8
6
4
2
0

อบต.เชียงกลางพญาแก้ ว

อบต.เปื อ

อบต.พระธาตุ

พนักงานส่วนตาบล

17

18

18

พนักงานจ้ าง

12

11

8

จำกแผนภูมิกำรเปรียบเทียบอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเปือและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระธำตุ ซึ่งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มี
ประชำกร ขนำดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่ำ กำร
กำหนดอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งสองแห่ง มีอัตรำกำลังไม่แตกต่ำงกันเท่ำไรนัก ดังนั้นในเรื่อง
ของกำรกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงำนแล้ว กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี
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งบประมำณ 2561 – 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ยังสำมำรถปรับเกลี่ยตำแหน่ง
ลดตำแหน่ง หรือเพิ่มตำแหน่ง และ จำนวน ปริมำณคนได้ โดยให้เหมำะสมกับบริบทและพื้นที่ และสำมำรถที่จะ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้แต่งตั้งคณะทำงำน จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
ประจำปี งบประมำณ 2561 – 2563 ซึ่งประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นประธำน ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นคณะทำงำน มีนักทรัพยำกรบุคคล เป็นเลขำนุกำร จัดทำ
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 วิ เ ครำะห์ ภ ำรกิ จ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว ตำมกฎหมำยจัดตั้ง องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมพระรำชบัญญัติ กำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำย อำนำจให้ แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่นให้สอดคลองกับ
แผนพัฒ นำ เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชำติ แผนพัฒ นำจังหวัด แผนพัฒ นำอำเภอ แผนพัฒ นำตำบล นโยบำย
ผู้บริหำรและสภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
3.2.2 กำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ภำยในและกำรจัดระบบงำน เพื่อรองรับ
ภำรกิ จ ตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส ำมำรถแก้ ปั ญ หำขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
3.2.3 กำหนดตำแหน่ง ในสำยงำนต่ำงๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมำะสม
กับภำระ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน และคุณภำพของงำน รวมทั้ง สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของ
กลุม่ งำนต่ำงๆ
3.2.4 กำหนดควำมต้องกำรพนักงำนจ้ำง ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดควำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำร ในกำรใช้พนักงำน
จ้ำงให้ตรงกับภำรกิจและ อำนำจหน้ำที่ ที่ต้องปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร และ
จำนวนข้ำรำชกำร ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบกำรกำหนดประเภทตำแหน่ง กำหนดประเภทตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำง
3.2.5 กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงำนจ้ำง จำนวนตำแหน่งให้เหมำะสมกับภำรกิจ อำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงส่ วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
3.2.6 จัดทำกรอบอัตรำกำลัง 3 ปี โดยภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตองไมเกิน
ร้อยละสีส่ บิ ของงบประมำณรำยจ่ำย
3.2.7 ให้พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงทุกคน ไดรับกำรพัฒนาความรู ความ
สามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
กำรวำงแผนกำลั งคนและกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลั งคนมีควำมส ำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำร
กำหนดอัตรำกำลังคนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงทันท่วงทีทำให้กำรจัดหำ กำรใช้
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และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังคนจึงมีควำมสำคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
3.3.1 ทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว สำมำรถพยำกรณ์สิ่งที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย และเทคโนโลยีทำให้องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วสำมำรถวำงแผนกำลังคนและเตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะเผชิญในอนำคต
เกี่ยวกับทรัพยำกรบุคคลลดควำมรุนแรงลงได้
3.3.2 ทำให้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของทรัพยำกรบุ คคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนำคต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 กำรก ำหนดกรอบอั ต รำก ำลั ง คนจะเป็ น กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรบุคคลและกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ให้สอดคล้องกันทำ
ให้กำรดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพนำไปสู่เป้ำหมำยที่
ต้องกำร
3.3.4 ช่วยลดปัญหำด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำลังคน เช่น ปัญหำโครงสร้ำงอำยุ
กำลังคน ปัญหำคนไม่พอกับงำนตำมภำรกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหำบำงอย่ำงแม้ว่ำจะไม่อำจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยกำรวำงแผนกำลังคนแต่กำรที่หน่วยงำนได้มีกำรวำงแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้ำก็จะช่วยลดควำมรุนแรงของ
ปัญหำนั้นลงได้
3.3.5 ช่ว ยให้ องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเชี ยงกลำงพญำแก้ว สำมำรถที่ จะจัด จำนวน
ประเภท และระดับ ทักษะของกำลั งคนให้ เหมำะสมกับงำนในระยะเวลำที่เหมำะสม ทำให้ กำลั งคนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อัน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สู งสุดขององค์ก ำรบริหำรส่ว นตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
โดยรวม
3.3.6 กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังคนจะทำให้กำรลงทุนในทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดควำมสูญเปล่ำอันเนื่องมำจำกกำรลงทุนผลิต
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำร
3.3.7 ช่ ว ยท ำให้ เ กิ ด กำรจ้ ำ งงำนที่ เ ท่ ำ เที ย มกั น อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจำกกำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังจะนำไปสู่กำรวำงแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมกำรสรรหำ กำร
คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำและฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เป็นต้น
3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
3.4.1 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
3.4.2 ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
3.4.2.2 ทบทวนข้อมูลพื้นฐำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
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เช่นกฎระเบียบ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน และกรอบอัตรำกำลังใน
แต่ละหน่วยงำน ภำรกิจงำน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.3 วิเครำะห์อัตรำกำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.3 เพื่อจัดทำร่ำงแผนอัตรำกำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว และส่งคณะทำงำนเพื่อปรับแต่งร่ำงแผนอัตรำกำลัง
3.4.4 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดน่ำน
3.4.5 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ประกำศใช้แผนอัตรำกำลัง 3 ปี
ประจำงบประมำณ 2561 – 2563
3.4.6 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จัดส่งแผนอัตรำกำลังที่ประกำศใช้
แล้ว ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วนรำชกำรในสังกัด
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
วัน เดือน ปี
13 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60

รำยกำรที่ดำเนินกำร
แต่งตั้งคณะทำงำน
ประชุมคณะทำงำน

28 ก.ค. 60
10 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60

ขอแผนอัตรำกำลัง 3 ปี อบต.ข้ำงเคียง
จัดส่งร่ำงแผนให้คณะทำงำนพิจำรณำ
เสนอคณะอนุกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง
3 ปี จังหวัดน่ำนพิจำรณำ
ก.อบต.จังหวัดน่ำน ประชุมพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ
จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.เชียงกลำง
พญำแก้ว
ประกำศใช้แผนอัตรำกำลัง 3 ปี
รำยงำนและจัดส่งแผนอัตรำกำลัง 3 ปี

15 ส.ค. 60
ก.ย.60
ก.ย.60
ต.ค.60

หมำยเหตุ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ภำร
งำน อัตรำกำลังที่มีอยู่ ฯลฯ
อบต.เปือ , อบต.พระธำตุ
พิจำรณำร่ำงแผนอัตรำกำลัง 3 ปี

ปลำยเดือน ก.ย.60
1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63
จังหวัดน่ำน

จำกวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ซึง่
กำหนดไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมำภิบำล

พร้อมพัฒนำกำรศึกษำ
สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

น้อมนำปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียง ”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล เชียงกลางพญาแก้ว
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนในระยะที่ 2 ของรัฐบำล (ปี 2558-2559) และกรอบกำรปฏิรูปใน
ระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น
จำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผนและกำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนด ยุทธศำสตร์ชำติ ในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำร
พัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์หลัก
1.1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
1.2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
1.3) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
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1.4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
1.5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่งคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม
1.6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
1.7) ยุทธศำสตร์ในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรของรัฐวิสำหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชำชน ในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง
1.8) ยุทธศำสตร์ในเรื่องกำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมมั่งคง
และยั่งยืน ในอนำคตให้ทัดเทียมอำเซียน และประชำคมโลก
1.9) ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอรัปชั่นอย่ำงยั่งยืน
2) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ กำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดประเด็นที่ดำเนินกำร 17 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1) กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
2.2) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.3) กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
2.4) กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
2.5) กำรจัดกำรปัญหำที่ดินทำกิน
2.6) กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร
2.7) กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
2.8) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9) กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
2.10) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
2.12) กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
2.13) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
2.14) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
2.15) กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.16) กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย
2.17) กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้กำร
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และนำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ
(Country Strategic Positioning) เป็นกำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สู งที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1 .กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
แนวทางการพัฒนา
1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
1.1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
1.2 กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน
1.3 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล
1.4 กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.5 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
2.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
2.3 กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ
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2.3 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
3.1 กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
3.2 กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก
3.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
3.4 กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค
4. กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง
4.1 กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง
4.2 กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน
4.3 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว
5.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว
5.4 กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
5.5 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
5.6 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ
6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ
6.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใส
6.2 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
6.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม
6.4 กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577)
ขณะนี้รัฐบำลได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติขึ้นมำเพื่อยกร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ
เบื้องต้น โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวด้วยโดยใน
เบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ไว้ว่ำ “ประเทศไทยมีควำม
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
(2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่อให้ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตระหนักถึงเป้ำหมำยอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิด
กำรรวมพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศำสตร์ชำติที่กล่ำวข้ำงต้น จึงจำเป็นจะต้องมีกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงบูรณำกำร หน่วยงำนภำครัฐที่ทำหน้ำที่กำหนดแผนและยุทธศำสตร์ในระดับต่ำงๆ ควรจะ
ยึดกรอบกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงนำ
วิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 และนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 6 ด้ำน
ที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นแนวทำงในกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
โดยจะกำหนดยุทธศำสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้ นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.
2560– 2564) เป็นสำคัญ
1.2 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
3) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
5) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ
7) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค
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3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน) ควรมุ่ง
พัฒนำให้เป็นประตูกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์ พัฒนำกำรท่องเที่ยวชำยแดนและกำรท่องเที่ยว
อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
1. วิสัยทัศน์
“ประตูกำรค้ำสู่สำกล โดดเด่นวัฒนธรรมล้ำนนำ ดิน น้ำ ป่ำ สมบูรณ์ ประชำชนอยู่ดีมีสุข”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล
กลยุทธ์

1. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้ำนด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน Logisticsกระตุ้นเอกชนให้มำ
ลงทุนในกลุ่มจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ้ำน GMSจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำ
กำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำนและในบ้ำน
2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนพัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีประสิทธิ
ภำพสำมำรถแข่งขันได้ในระดับภูมิภำคส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ SMES โดย
กำรอบรมนักธุรกิจ กำรหำแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทำงกำรค้ำ
3. กำรพัฒนำ Logistics รองรับกำรเชื่อมโยง NSEC ตำมกรอบควำมร่วมมือ
GMSจัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำร Logistics Supply Chainผลักดันด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรขนส่งทำงบก ทำงน้ำ ทำงอำกำศพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรค้ำและกำรเชื่อมโยงข้อมูล จัดกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน/องค์กรพัฒนำเอกชนกับต่ำงประเทศบริหำรจัดกำรกฎระเบียบ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องผลิตบุคลำกรด้ำน Logistics ในระดับอุดมศึกษำ
และบุคลำกรภำคกำรผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์

1. กำรเพิ่มผลิตภำพและคุณภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม
2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม
3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรตลำดสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ
กลยุทธ์

1. พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และเชิงสุขภำพ
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2. พัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว ทำงบก
ทำงน้ำ ทำงอำกำศ เชื่อมโยงกับประเทศ
3. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำรและบุคลำกรกำรท่องเที่ยวสู่สำกล
4. พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4.ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

1. พัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. รักษำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมสมดุลของระบบนิเวศ
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติโดย
ใช้เทคโนโลยี GIS,MIS
4. สร้ำงภำคีและส่งเสริมชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกและสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของ นักเรียน
นักศึกษำ ประชำชน ชุมชนในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำร
จัดกำรสำธำรณภัยต่ำง ๆ ตลอดจนเตรียมกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อลดควำมสูญเสีย
ให้น้อยลง หรือป้องกันประชำชนจำกสำธำรณภัย

4. แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์(Vision)
“เมืองแห่งควำมสุข เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ธรรมชำติสมบูรณ์
กำรเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ 1. กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชำรัฐ
ยุทธศำสตร์ 2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำสังคม
ยุทธศำสตร์ 3. เพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร
ยุทธศำสตร์ 4. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ 5. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
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เป้าประสงค์
1. มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจใช้องค์ควำมรู้และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมำต่อยอดเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ให้แก่เศรษฐกิจได้
2. เป็นชุมชนต้นน้ำที่มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ สมำชิกชุมชนตระหนักในคุณค่ำทรัพยำกร
3. ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีควำมเพียงพอต่อกำรบริโภคและใช้ทรัพยำกรกำรเกษตรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. เพื่อให้เป็นเมืองที่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงยั่งยืน
5. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

1.กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจใน
ลักษณะประชำรัฐ

กลยุทธ์

1.1 กำรค้นหำองค์ควำมรู้ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์
1.2 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
1.3 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
1.4 สนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์และสินค้ำบริกำร
1.5 พัฒนำเขตกำรค้ำชำยแดนและระหว่ำงแดน

ยุทธศาสตร์

2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำสังคม
2.1 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทำลำยทรัพยำกรทรัพย์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
2.2 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในภำคประชำสังคมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลักษณะประชำรัฐ
2.4 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

3. เพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร

กลยุทธ์

3.1 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกและขยำยพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร
3.2 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตร
3.3 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตร
3.4 กำรพัฒนำระบบตลำดกลำงสินค้ำกำรเกษตรและโลจิสติก
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ยุทธศาสตร์

4. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์

4.1 กำรค้นหำ พัฒนำและฟื้นฟูทรัพยำกรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน
4.2 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.3 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
4.4 กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กำรท่องเที่ยวหนำแน่น
4.5 กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมเป็นสำกลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

5. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

5.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตให้เกิดค่ำเฉลี่ยของประเทศ
5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
5.3 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะชุมชน
5.4 กำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงภำยในประเทศและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ชำยแดน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. วิสัยทัศน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่ำน เป็นองค์กรพัฒนำที่มีคุณภำพ
มุ่งสร้ำงควำมอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่ำนด้วยนวัตกรรมและกำรบริกำร
เพื่อสังคมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประชำคมอำเซียน
2. พันธกิจ
2.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นชุมชนคนต้นน้ำที่คง
ควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรกำรผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร โดยกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน
2.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและเสริมสร้ำงศักยภำพเศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.3 พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิต กำรศึกษำและสุขอนำมัยที่ดี มี
ควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐและเอกชน ในกำรอนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ คุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นในประชำคมอำเซียน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในจังหวัดให้ได้มำตรฐำน ครอบคลุม และทั่วถึง
1.2 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง
1.3 พัฒนำระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชนให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น พัฒนำควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนที่เหมำะสมกับพื้นที่
2.3 ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีทักษะ มีงำนทำ
2.4 ส่งเสริมกำรตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.5 พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว
2.6 พัฒนำบุคลำกร กำรบริกำร และกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2.7 กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
2.9 ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 2558
3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข
3.3 ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร กำรกีฬำและนันทนำกำรแก่ประชำชน
3.4 สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำคนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
3.5 สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง
3.6 สนับสนุนส่งเสริมประชำคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
3.7 กำรพัฒนำควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตของประชำชน
3.8 สนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง
4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดน่ำน
4.3 พัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบรำณสถำนในจังหวัดน่ำน
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5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ต้นน้ำ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้ำระวัง และฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด
6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 สนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น
6.2 สนับสนุน ส่งเสริมงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ
6.3 พัฒนำสมรรถนะองค์กรให้มีควำมเหมำะสมตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร และด้ำนบุคลำกร
6.5 จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่น
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนขององค์กรภำคเอกชน องค์กรชุมชนและ
เครือข่ำยภำคประชำชน
7. ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้า
7.1 สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในกำรวำงแผนจัดกำรชุมชน
7.2 สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรพื้นที่ทำกำรเกษตร พื้นที่อยู่อำศัย และกำรถือครองที่ดินที่
เหมำะสมกับพื้นที่ป่ำต้นน้ำ
7.3 สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือแบบสหกำรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรของพื้นที่ลุ่มน้ำ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
2.1 วิสัยทัศน์
“ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมำภิบำล

พร้อมพัฒนำกำรศึกษำ
สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

น้อมนำปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียง ”
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
2.3 เป้าประสงค์
1. ประชำชนในตำบลได้รับประโยชน์จำกกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
2. สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ
3. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและสถำนที่พักผ่อนที่สวยงำม
4. ประชำชนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมมั่นคงในชีวิต
5. กำรคมนำคมทำงบกสะดวกและรวดเร็ว
6. ประชำชนมีอำชีพและรำยได้พอเพียง
7. ประชำชนในตำบลมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง
8. ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
9. สืบสำนและเผยแพร่ ศำสนำศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
10.พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและนันทนำกำร
2.4 ตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จำนวนของถนนและรำงระบำยน้ำที่เพิ่มขึ้น
1.2 จำนวนของเส้นทำงคมนำคมที่เพิ่มขึ้น
1.3 จำนวนของระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่เพิ่มขึ้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 จำนวนของโครงกำรส่งเสริมอำชีพที่เพิ่มขึ้น
2.2 จำนวนของโครงกำรด้ำนกำรเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้น
2.3 จำนวนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรพัฒนำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1 ร้อยละของงบประมำณด้ำนกำรศึกษำที่เพิ่มขึ้น
3.2 ร้อยละของประชำชนที่อ่ำนเขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ที่เพิ่มขึ้น
3.3 จำนวนครั้งที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
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3.4 ร้อยละของสถิติผู้มีปัญหำด้ำนสุขภำพที่ลดลง
3.5 ร้อยละของคนที่ได้รับสวัสดิกำรจำกภำครัฐที่เพิ่มขึ้น
3.6 ร้อยละของเด็กที่มีภำวะโภชนำกำรตำมมำตรฐำน
3.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดที่ลดลง
3.8 ร้อยละของคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น
3.9 จำนวนโครงกำรด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 จำนวนครั้งที่มีกำรจัดงำนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.1 จำนวนครั้งที่มีกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.2 จำนวนของโครงกำรด้ำนกำรป้องกันภัยทำงธรรมชำติ
4.4 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยที่ลดลง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 จำนวนของภำรกิจที่มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น
6.2 จำนวนของบุคลำกรที่ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น
6.3 จำนวนของกลุ่มหรือองค์กรที่มีกำรบริหำรอย่ำงมีระบบที่เพิ่มขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนของสิ่งก่อสร้ำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
2. จำนวนของรำยได้ของประชำชนต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
4. จำนวนครั้งของกำรจัดงำนวัฒนธรรมประเพณีต่อปีอย่ำงต่อเนื่อง
5. ร้อยละของปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลำยที่ลดลง
6. ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1.1 กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในตำบลให้ได้มำตรฐำนครอบคลุมและทั่วถึง
1.2 กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
1.3 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง
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2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์

2.1 กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
2.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชนให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
2.3 กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดให้มี
สถำนที่จำหน่ำยสินค้ำ
2.4 กำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว
2.5 กำรพัฒนำ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทำงขนถ่ำยและ
เส้นทำงขนถ่ำยผลผลิต
2.6 กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชุมชน
2.7 กำรส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลยุทธ์

3.1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
3.2 กำรสนับสนุนกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข
3.3 กำรส่งเสริมและกำรจัดสวัสดิกำรและนันทนำกำรแก่ประชำชน
3.4 กำรสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง
3.5 กำรพัฒนำควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตของประชำชน
3.6 กำรสนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

4.1 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.2 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
4.3 กำรพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนภำยในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

5. 1 กำรส่งเสริมสนับสนุน สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนเฝ้ำระวัง และฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กำรสร้ำงจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย
5.4 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ
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6. ด้าน การบริหารจัดการและการบริการ

กลยุทธ์

6.1 กำรสนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น
6.2 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร และด้ำนบุคลำกร
6.3 กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.
2.
3.
4.
5.

กำรจัดให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
กำรรักษำควำมสะอำดในชุมชนและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
กำรจัดให้มีกำรปรับปรุง บำรุงรักษำแหล่งท่องเที่ยวและสถำนที่พักผ่อน
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรสำธำรณสุขที่ดี เสริมสร้ำงส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำนำไปสู่สังคมสงบสุข
6. กำรจัดให้มีกำรปรับปรุง บำรุงรักษำทำงบก
7. ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของประชำชน และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำน
เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว
8. กำรจัดให้มีกำรปรับปรุง บำรุงรักษำแหล่งน้ำ
9. กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
10. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล
11. กำรบำรุงรักษำและอนุรักษ์ศำสนำ ศิลปะ จำรีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
12. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำและนันทนำกำร
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
สิ่งก่อสร้ำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
1. ประชำชนในตำบลได้รับประโยชน์จำกกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
2. กำรคมนำคมทำงบกสะดวกและรวดเร็ว
3. ประชำชนในตำบลมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
จำนวนของสิ่งก่อสร้ำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. กำรจัดให้มีกำรปรับปรุงบำรุงรักษำทำงบก

จำนวนของถนน สะพำนและรำงระบำยน้ำที่
เพิ่มขึ้น
2. กำรจัดให้มีกำรปรับปรุงบำรุงรักษำแหล่งน้ำ จำนวนของระบบแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
3. กำรจัดให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
กำรบริกำรสำธำรณะ

จำนวนของสิ่งสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่ำง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้
เจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พันธกิจ
รำยได้ของประชำชนต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
ประชำชนมีอำชีพและรำยได้พอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
จำนวนของรำยได้ของประชำชนต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กำรบำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จำนวนของโครงกำรส่งเสริมอำชีพที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนของโครงกำรด้ำนกำรเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักงำนปลัดอบต.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์
ควำมรู้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในลักษณะประชำรัฐ
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำน
เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พันธกิจ
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
ประชำชนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมมั่นคงในชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
ร้อยละของประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ร้อยละของสถิติผู้มีปัญหำด้ำนสุขภำพที่
ลดลง
- ร้อยละของเด็กที่มีภำวะโภชนำกำรตำม
มำตรฐำน
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- ร้อยละของคนที่ได้รับสวัสดิกำรจำกภำครัฐ
ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดที่ลดลง
- ร้อยละของคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรม สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนที่
เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดอบต.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ

1. ประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
2. กำรจัดงำนวัฒนธรรมประเพณีต่อปีอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
สืบสำนและเผยแพร่ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. ร้อยละของประชำชนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
2. จำนวนครั้งของกำรจัดงำนวัฒนธรรมประเพณีต่อปีอย่ำงต่อเนื่อง
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กำรบำรุงรักษำและอนุรักษ์ ศำสนำ ศิลปะ
จำรีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จำนวนครั้งของกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. กองกำรศึกษำ
2. สำนักงำนปลัดอบต.
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลำยลดลง
เป้าประสงค์
สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
ร้อยละของปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลำยลดลง
กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จำนวนครั้งที่มีกำรฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สำนักงำนปลัดอบต.
2. กองช่ำง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
พันธกิจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร - จำนวนของภำรกิจที่มีกำรบูรณำกำรกับ
และกำรบริกำร
หน่วยงำนอื่น
- จำนวนของบุคลำกรที่ได้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนของกลุ่มหรือองค์กรที่มีกำรบริหำร
อย่ำงมีระบบที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนครั้งของกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรกล
- จำนวนครั้งที่มีกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ข่ำวสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. สำนักงำนปลัดอบต.
2. กองคลัง

3. กองช่ำง
4. กองกำรศึกษำ ฯ

ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด: ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ
ในอนำคตด้วย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.
5.

มีถนนเชื่อมต่อระหว่ำงตำบลเชียงกลำง - ตำบลพระธำตุ
มีถนนเชื่อมต่อระหว่ำงตำบลพญำแก้ว - ตำบลสกำด
มีถนนเชื่อมต่อระหว่ำงตำบลเชียงกลำง - ตำบลทุ่งช้ำง
มีถนนเชื่อมต่อระหว่ำงตำบลเชียงกลำง – ตำบลเชียงคำน
มีแม่น้ำมำกกว่ำ 1 สำย คือ แม่น้ำน่ำน ,ลำน้ำกอน และมีแหล่งน้ำ ลำห้วย ตำมธรรมชำติ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. กำรคมนำคม ไม่สะดวก ถนนบำงเส้นยังเป็นทำงลูกรัง ผิวขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ
2. งบประมำณมีจำนวนจำกัด
การวิเคราะห์โอกาส (Oppertunities)
1. มีหน่วยงำนอื่นให้กำรสนับสนุนงบประมำณ เช่นกรมทำงหลวงชนบท องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมเจ้ำท่ำ
2. มีนโยบำยภำครัฐที่ให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหลังคำ
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1. สภำวะภัยแล้งในฤดูแล้งและกำรเกิดอุทกภัยขึ้นทุกปีเนื่องจำกพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มติดลำน้ำน่ำน
ลำน้ำปัว ทำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงถำวรได้
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2. รัฐบำลมีข้อจำกัดด้ำนงบประมำณในกำรพัฒนำ ทำให้กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ไม่
ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง
การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สามารถทาได้และเกิดผลดังนี้
- มีกำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว
- มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหลังคำเรือน
- มีนำอุ
้ ปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.

มีกำรรวมกลุ่มต่ำงๆ ภำยในตำบลหมู่บ้ำน
มีทรัพยำกรและวัสดุดิบภำยในหมู่บ้ำน
มีสภำพพื้นที่เหมำะสมแก่กำรประกอบอำชีพเกษตร
มีกองทุนหมู่บ้ำน

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1.
2.
3.
4.

กลุ่มขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเพิ่มผลิตทำงกำรเกษตร
ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรดำเนินงำนของกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
ไม่มีตลำดรองรับสินค้ำหรือผลผลิตของชุมชน
เกษตรกรมีหนี้สิน

การวิเคราะห์โอกาส (Oppertunities)
1. รัฐบำลส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน
2. รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีหน่วยงำนอื่น เช่น เกษตรอำเภอ พัฒนำชุมชน ธกส. และอื่นๆ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1. งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐไม่เพียงพอ
2. ต้นทุนกำรผลิตสูง
3. สินค้ำเกษตรรำคำตกต่ำ
การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถทาได้และเกิดผลดังนี้
1.
2.
3.
4.

มีควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพเพิ่มเติม
มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
มีควำมรู้ในกำรเพิ่มผลิตทำงกำรเกษตร
ประชำชนมีแหล่งเงินทุน และตลำดรองรับสินค้ำทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีโรงเรียนภำยในตำบล 5 แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 แห่ง
มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ในด้ำนสำธำรณสุข
มีทีมงำนกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
มีกำรช่วยเหลือสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วยโรคเอดส์
มีกลุ่มอำชีพและกองทุนหมู่บ้ำน

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขำดกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเท่ำที่ควร
ขำดวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและอำคำรสถำนที่ที่ได้มำตรฐำน
ประชำชนมีปัญหำสุขภำพ
มีกำรระบำดของโรคติดต่อ
ขำดเครื่องมือและงบประมำณในกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
จำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์โอกาส (Oppertunities)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุน
นโยบำยภำครัฐที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ เช่น นโยบำยเรียนฟรี นโยบำยสวัสดิกำรสังคม และเบี้ยยังชีพ
มีหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุน
นโยบำยภำครัฐที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ เช่น นโยบำยเรียนฟรี นโยบำยสวัสดิกำรสังคม และเบี้ยยังชีพ
มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. สำธำรณสุขอำเภอ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
ได้รับกำรจัดสรรด้ำนงบประมำณ

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชำชนมีกำรศึกษำต่ำทำให้กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ต้องใช้เวลำมำกขึ้น
กำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำมำยัง อปท. ยังไม่ชัดเจน อปท.จึงเข้ำไปช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่
รัฐบำลมีข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร และกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ
มีกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน
ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพ
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การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถทาได้และ
เกิดผลดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

มีกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อบริกำรรักษำสุขภำพ สนับสนุนยำและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและปัญญาท้องถิ่น
การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strengths)
1.มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. มีกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นรวมทั้งภำษำลื้อ
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรศำสนำและรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. เยำวชนคนรุ่นหลังละเลย จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
โอกาส (Oppertunities)
มีหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุน
ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1. วัฒนธรรมและค่ำนิยมต่ำงชำติเข้ำมำครอบงำวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. รัฐบำลมีข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น สามารถทาได้และเกิดผลดังนี้
1. เยำวชน และประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำของท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทรัพยำกรป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์
2. มีแหล่งน้ำธรรมชำติ
3. มีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ไม่มีกำรกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ
2. ประชำชนมีอำชีพเกษตรกรรมจำนวนมำกจึงมีกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
3. ประชำชนขำดจิตสำนึกและควำมรู้สึกหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติ
โอกาส (Oppertunities)
1. มีนโยบำยด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบำลที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
2. มีหน่วยงำนของกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เช่น หน่วยต้นน้ำ หน่วยป้องกัน และหน่วยงำน
อื่น ๆ สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ
ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1. ประชำชนไม่ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. มีกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
3. กำรจัดสรรงบประมำณจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขำดควำมคล่องตัวและต่อเนื่อง
การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทาได้
และเกิดผลดังนี้
1. มีกำรกำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี
2. ประชำชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.

ผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้ง
มีนโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรที่ชัดเจน
มีกำรพัฒนำบุคลำกร
มีงบประมำณสำหรับกำรบริหำรจัดกำร

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภำพและเพียงพอ
2. ประชำชนไม่สนใจในกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำท้องถิ่น
3. ขำดกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมของบุคลำกร
โอกาส (Oppertunities)
1. มีหน่วยงำนต่ำงๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
2. มีนโยบำยภำครัฐที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ เช่น กำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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ปัญหาอุปสรรค(Threats)
1. ควำมขัดแย้งด้ำนกำรเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
2. กำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเมือง
การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ สามารถทาได้และ
เกิดผลดังนี้
1. มีสถำนที่และเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
2. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพิ่มขึ้น
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตระดับองค์กร
โดยเทคนิค SWOT Analysis ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength)
1.
2.
3.
4.
5.

องค์กรมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร
มีขอบเขต พื้นที่ในกำรบริหำรจัดกำรที่แน่นนอน
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน
ชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมำณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรบริหำรจัดกำรและภำรกิจที่ถ่ำยโอนก็เพิ่ม
มำกขึ้น
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรทำงำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรบริหำรกำรจัดกำร
3. มีระเบียบ/กฎหมำยใหม่จำนวนมำกทำให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรไม่ทันต่อเหตุกำรณ์
4. บุคลำกรของ อบต.มีกำรโอน-ย้ำย บ่อยและบรรจุใหม่ทำให้เกิดกำรทำงำนที่ไม่ต่อเนื่องและ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนน้อย
โอกาส (Opportunity)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบำยรัฐบำลมีส่วนช่วยสนับสนุนและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำลและส่วนรำชกำรอื่น ๆ
มีกำรมอบอำนำจ/ภำรกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนมำกขึ้น
กำรสนับสนุนและแนะนำทำงวิชำกำร จำกหน่วยงำนอื่น ๆ
มีสภำพภูมิอำกำศ และสภำพภูมิประเทศที่ส่งผลดีต่อกำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
มีประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม
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อุปสรรค (Threat)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่
กำรว่ำงงำน และกำรอพยพแรงงำนไปต่ำงถิ่น
พื้นที่กำรเกษตรอยู่บริเวณลุ่มน้ำ เสี่ยงต่อภำวะน้ำท่วมเฉียบพลัน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ชุมชนกำลังเจริญเติบโต เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ ขยะ กำรปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขำดตลำดรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตรและสินค้ำชุมชน
ขำดแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำกำรเกษตร ฤดูแล้งประสบปัญหำขำดแคลน

ในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (2561 – 2563) ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว คณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง ได้จัดทำขึ้นภำยในขอมูล ผลกำรวิเครำะห์จำกยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ วิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยขององค์กร และปัจจัยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะมีผลต่อกำรบริหำรงำนในอนำคตของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ช่วง 3 ปี ดังนี้
3.1 ทำกำรวิเครำะห์ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว ตำมกฎหมำยจัดตั้งและพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆ และให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของ
รัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน
แผนพัฒนำจังหวัดน่ำน แผนพัฒนำอำเภอ นโยบำยของผู้บริหำร และสภำพปัญหำในพื้นที่ของจังหวัดน่ำน ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เพื่อให้กำรดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว บรรลุตำมภำรกิจที่ตั้งไว้ทำให้มีควำมจำเป็นต้องกำหนดอัตรำกำลัง ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับ
เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร ในปัจจุบันและอนำคต ภำยใต้สภำวะข้อจำกัดด้ำนรำยได้
3.2 ได้พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน และวำงระบบงำนเพื่อรองรับ
ภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่ ให้สำมำรถพร้อมแก้ไขปัญหำของจังหวัดน่ำน (ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้วและภำพรวมของจังหวัดน่ำน) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3.3 ได้ทำกำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของกำลังคน โดยนำประเด็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรมำใช้
พิจำรณำ เพื่อให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่อย่ำงจำกัด เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ได้กำหนด
ตำแหน่งสำยงำนต่ำงๆ จำนวน ระดับ ให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน และคุณภำพของ
งำนที่ต้องกำร รวมทั้งวำงแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต่ำงๆ ดังนี้
3.3.1 มีกำรจัดชั้นงำนที่เหมำะสม พิจำรณำถึงต้นทุนต่อกำรกำหนดระดับชั้นงำนในแต่
ละประเภท เพื่อให้กำรกำหนดตำแหน่ง และกำรปรับระดับชั้นงำนเป็นไปด้วยควำมประหยัด และคำนึงถึง
ประสิทธิภำพสูงสุด
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3.3.2 จัดสรรในกำรจัดสรร พนักงำนส่วนตำบล รวมทั้ง พนักงำนครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และพนักงำนจ้ำงต่ำงๆ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม กับสภำพงำน คุณภำพงำนที่มุ่งหวัง
สภำพพื้นที่ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรทำงำนของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยกำหนดกรอบงบประมำณด้ำนบุคลำกรไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี เพื่อ
ปฏิบัติตำม มำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจำกนี้ยัง
คำนึงถึงกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในแต่ละปีด้วย
3.4 ได้ทำกำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละเรื่อง โดยกำรนำข้อมูล
เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง ภำยใต้
สมมติฐำนที่ว่ำ งำนใดที่ต้องมีกระบวนกำรและเวลำที่ใช้มำกกว่ำ ย่อมใช้ต้องใช้บุคลำกรมำกกว่ำ ซึ่งเป็นกำรนำ
แนวทำงเปรียบเทียบ
3.5 คณะกรรมกำรได้มีกำรนำผลงำนที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว มำเปรียบเทียบกับผลงำนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้ทำกำรปรับเกลี่ย จำนวนบุคลำกร ให้เกิดควำม
เหมำะสม ได้ประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณ เพื่อให้รำชกำร และประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด
3.6 นอกจำกวิเครำะห์ทำงตรงแล้ว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ยังนำข้อมูล
ทำงอ้อม ที่ได้จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย มำประกอบในกำรวิเครำะห์ตำมแนวคิดแบบ 360
องศำ โดยคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
3.6.1 พิจำรณำจำกสภำพพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วแล้ว
คำนวณปริมำณงำนให้เหมำะสมกับบุคลำกร
3.6.2 กำรทดแทนบุคลำกรที่จะต้องเกษียณอำยุรำชกำร
3.6.3 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจำกบุคลำกรภำยใน และบุคคลภำยนอก
จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่ผ่ำนมำ
3.7 คณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบอัตรำกำลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน พื้นที่คล้ำยกัน ซึ่งบุคลกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีควำม
ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้ำนจำนวน และตำแหน่ง
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
คณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ทำกำร
วิเครำะห์สภำพพื้นที่ของจังหวัดน่ำน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว แล้ว สรุปสภำพปัญหำ
ของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและควำมต้องกำรของประชำชน ได้ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยสภำพพื้นที่ของจังหวัดน่ำน กว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นที่พื้นที่ป่ำ
และอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ ป่ำสงวนแห่งชำติ และยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำน่ำน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของ
แม่น้ำเจ้ำพระยำ โดย 40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ มำจำกแม่น้ำน่ำน ดังนั้นโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่
ได้ดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐในช่วงที่ผ่ำนมำ หลำยพื้นที่จึงไม่สำมำรถที่จะดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
100 เปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด เพรำะหลำยพื้นที่ติดขัดในข้อกฎหมำยของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแล กำรก่อสร้ำง
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บำงส่วนต้องดำเนินกำรแบบชั่วครำว และด้วยสภำพพื้นที่เป็นที่สูงชัน ทำให้เกิดควำมเสียหำยได้ง่ำยในช่วงฤดูกำล
ต่ำงๆ เช่น ฤดูฝน กำรก่อสร้ำง และกำรซ่อมแซมต้องใช้งบประมำณที่สูง แต่ด้วยสภำพเศรษฐกิจของรำษฎรใน
พื้นที่ ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยเล็ก ทำให้กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเทียบกับ
ภำรกิจที่ต้องดำเนินกำร ต่ำงกันมำก แต่ประชำชนในพื้นที่ก็มีควำมต้องกำรที่จะให้ส่วนรำชกำรโดยเฉพำะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรแก้ปัญหำอยู่ตลอดเวลำ โดยมุ่งหวังว่ำจะทำให้สภำพควำมเป็นอยู่ และคุณภำพ
ชีวิตดีขึ้น ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ
4.2 ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจำกสภำพพื้นฐำนอำชีพของประชำชนในจังหวัดน่ำน ส่วนใหญ่ทำอำชีพ
กำรเกษตรและมีพื้นที่ไม่มำกนัก ด้วยข้อจำกัดของสภำพพื้นที่ที่เป็นภูเขำและป่ำไม้ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดน่ำน นอกจำกภำคกำรเกษตรแล้วก็จะมีธุรกิจด้ำนบริกำร ในส่วนของกำรท่องเที่ยว กำรให้บริกำรที่พัก และ
กำรนำเที่ยว ซึ่งยังต้องพึ่งพำจำกปริมำณนักท่องเที่ยวจำกภำยนอกจังหวัดเป็นหลัก กำรขับเคลื่อนส่งเสริมด้ำน
เศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือกำรส่งเสริมเศรษฐกิจแบบผสมผสำน กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำมีจุดมุ่งหมำยเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และกำรชมธรรมชำติ ดังนั้นแนวทำงกำร
ส่งเสริมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเรียนเรื่องของกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กำรรักษำสภำพธรรมชำติ
ของป่ำไม้
4.3 ด้านสังคม สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่ำน ยังคงเป็นสังคมชนบทควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนมักปลูกสร้ำงบ้ำนเรือนอำศัยกันเป็นกลุ่มบ้ำนใกล้กัน ทำให้วิถีชีวิตมีควำมผูกพันแบบเอื้ออำทรต่อกัน
และมีควำมเป็นเครือญำติ แต่เมื่อควำมเจริญได้แผ่ขยำยมำกขึ้นอันเนื่องเป็นมำจำกกำรพัฒนำ กำรคมนำคม กำร
สื่อสำร มีควำมเจริญเข้ำไปในเกือบทุกพื้นที่ และผลของกำรที่พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำ ควำมเจริญจำกภำยนอกสังคม
จังหวัดน่ำน ทั้งสังคมภำยในประเทศ และจำกต่ำงประเทศ เริ่มแผ่ขยำยเข้ำไปสู่สังคมชนบทของจังหวัดน่ำน
ประชำชนเริ่มแสวงหำสิ่งใหม่ๆ โดยบำงครั้งปรำศจำกกำรกลั่นกรองของระบบสังคมที่ดีพอ ทำให้สังคมภำยนอก
ส่วนหนึ่งเข้ำไปทำลำยระบบสังคมที่ดีของชมชนชนบทของจังหวัดน่ำน เช่นกำรเลียนแบบวัฒนธรรมที่จะนำพำวิถี
ชีวิตไปในทำงที่ไม่ดี กำรแสวงหำทรัพย์สินเงินทองโดยปรำศจำกกำรยับยั้งชั่งใจ เพียงเพื่อให้ได้มำและนำไปแลกกับ
วัตถุนิยมที่มีให้เห็นเพื่อให้ได้ทัดเทียมกับคนอื่น จึงนำมำซึ่งคดีอำชญำกรรมในรูปแบบต่ำงทั้งจำกคนภำยในจังหวัด
และคนที่เข้ำมำแสวงหำผลประโยชน์จำกภำยนอกจังหวัด โครงสร้ำงสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนวัยทำงำนออกไป
แสวงหำทำงำนนอกพื้นที่ เหลือคนในสังคมที่อยู่ในช่วงวัยชรำ และเด็ก ควำมผูกพันในสังคมเริ่มห่ำงขึ้นเหมือน
สังคมที่เจริญ ควำมเอื้ออำทร ควำมเสียสละเพื่อส่วนรวมลดน้อยลงเป็นกำรอยู่แบบ “ตัวใครตัวมัน”
4.4 ด้านการเมือง การบริหาร กำรบริหำรงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นของหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่
จังหวัดน่ำน ยังขำดประสิทธิภำพเมื่อเทียบกับควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมต้องกำรกำรพัฒนำเหมือกับ
จังหวัดใหญ่ ๆ ด้วยเหตุผลหลำยประกำร เช่น ควำมแตกต่ำงของงบประมำณเมื่อเทียบกับสภำพพื้นที่และควำม
ต้องกำร จังหวัดน่ำนมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย กำรได้รับเงินอุดหนุนไม่มำก
แต่ในขณะเดียวกันกำรพัฒนำโครงกำรที่เป็นระบบใหญ่ๆ ต้องกำรงบประมำณจำนวนมำก จึงทำให้กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมีเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี คุณภำพของผู้บริหำรหลำยพื้นที่ยังอยู่ในสภำวะจำกัดในเรื่อง
องค์ควำมรู้ และกำรพัฒนำ บำงครั้งมีกำรลอกเลียนแบบเรื่องกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน กำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนยังไม่กว้ำงขวำงพอ จิตสำนึกกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อส่วนรวมมีน้อยแต่จะเข้ำมำมีส่วน
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ร่วมต่อเมื่อกำรดำเนินกำรมีผลกระทบต่อตนเอง ควำมมีอิสระด้ำนกำรบริหำรพัฒนำ ต่อกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ
ยังมีหลำยประกำศที่สวนทำงกัน ควำมพร้อมของตัวแทนภำคประชำชนที่อำสำเข้ำมำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นบำงส่วนยัง
ขำดควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำ ขำดควำมเข้ำใจในตัวของกฎ ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติ
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่ำจังหวัดน่ำนจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ
และป่ำไม้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเส้นทำงน้ำสำยสำคัญคือแม่น้ำน่ำน ที่ไหลไปบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้ำพระยำที่หล่อ
เลี้ยงประชำชนภำคเหนือภำคกลำงมำช้ำนำน แต่ผลจำกควำมเจริญของสังคม แนวทำงของระบบทุนนิยม สภำพ
สังคมที่เปลี่ยนไป ระเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดกำรแสวงหำพื้นที่ทำกินมำกขึ้นเพื่อต้องกำรรำยได้ที่มำกขึ้นให้
เพียงพอ ทัดเทียม จึงมีกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำเพื่อนำมำปลูกพืชเศรษฐกิจ มีกำรใช้สำรเคมี ยำฆ่ำแมลง มำใช้กับ
ภำคกำรเกษตรแต่ละปีในปริมำณที่มำก ผลจำกกำรแสวงหำพื้นที่ทำกิน และวิธีกำรทำเกษตรที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อ
สภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ป่ำไม้ลดลงอย่ำงมำก จนเหลืออยู่ปัจจุบันไม่ถึง 40
เปอร์เซ็นต์ ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินลดลง สภำวะอำกำศตำมฤดูกำรเปลี่ยนแปลงไป ฤดูร้อนมีสภำพอำกำศ
ร้อนเพิ่มมำกขึ้น ฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมำพื้นดินไม่สำมำรถที่จะดูดซับน้ำไว้ได้ก่อให้เกิดน้ำไหล่หลำก สร้ำงควำม
เสียหำยแก่ทรัพย์สินรำษฎร และทำงรำชกำร น้ำธรรมชำติที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะและของเอกชนที่ใช้เพื่อ
กำรอุปโภค บริโภค ปนเปื้อนด้วยสำรเคมีที่เกิดจำกกำรใช้ในแปลงเกษตรของประชำชน สงผลให้วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป และผลจำกกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ที่ปรำศจำกทิศทำงและจำกัด ทำให้สภำพ
นิเวศน์ของจังหวัดน่ำนเปลี่ยนแปลงไป และหลำยพื้นที่มีสภำพทรุดโทรม มีกำรบุกรุกที่สำธำรณะ กำรใช้
ชีวิตประจำวันต้องพึ่งพำที่ต้องผลิตจำกภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น
4.6 ด้านการสาธารณสุข ผลจำกควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมโดยรวมของจังหวัดน่ำน
สภำพสังคมที่เปลี่ยนไปกำรใช้ชีวิตของประชำชนมีควำมเสี่ยงมำกขึ้น ควำมเจริญของกำรคมนำคม รวมตลอดถึง
กำรมีอิสรเสรีในกำรเคลื่อนไหลของสังคมระหว่ำงประเทศ ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสำธรณสุขของจังหวัดน่ำนเป็น
อย่ำงมำก โรคใหม่ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่ำน สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุมำกขึ้น ประชำชนเป็นโรคที่อยำกแก่กำร
รักษำมำกขึ้นหรือหำกจะรักษำให้ทุเลำหรือหำยขำติก็ต้องมีค่ำใช้จ่ำยที่สูง ประชำชนจำกประเทศใกล้เคียงเข้ำมำให้
ทำกำรรักษำจำนวนมำก และกำรเข้ำมำของประชำชนประเทศใกล้เคียงบำงครั้งนำโรคที่เคยสูญหำยไปจำก
ประเทศไทยเข้ำมำ ในขณะที่ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะที่ค่อนข้ำงต่ำ ทำให้งำนด้ำนสำธำรณสุขของจังหวัดน่ำน
ต้องใช้งบประมำณที่สูงพอๆ กับจังหวัดใหญ่ๆ หรือมำกกว่ำ และเนื่องจำกจังหวัดน่ำนเป็นจังหวัดเล็กๆ บุคลำกร
ด้ำนกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญจึงมักขำดแคลน ขำดสิ่งจูงใจที่จะอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดน่ำน จำนวน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อจำนวนประชำกรยังห่ำงจำกค่ำควำมเหมำะสม ทำให้บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ต้อง
รับภำระที่หลัก
4.7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แม้ว่ำควำมเจริญของทุกๆ ด้ำน จะหลั่งไหลเข้ำมำ
ในสังคมของจังหวัดน่ำน แต่ด้วยแนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ด้ำนสภำพพื้นที่ที่ยัง
มีสภำพธุระกันดำร เศรษฐกิจที่รัดตัว ทำให้สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดน่ำน ยังขำดมำตรฐำนในหลำยพื้นที่ทั้ง
สภำพอำคำร อุปกรณ์กำรสอนและบุคลำกร โดยเฉพำะในพื้นที่ธุระกันดำร สถำบันกำรศึกษำที่ได้รับควำมนิยม
และมีคุณภำพส่วนใหญ่จึงอยู่ในเขตเมือง กำรศึกษำเป็นเชิงธุรกิจมำกขึ้น เน้นกำรแข่งขันในเชิงองค์ควำมรู้สูง แต่
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมขำดกำรพัฒนำไปพร้อมๆ กัน แม้ว่ำพื้นที่จังหวัดน่ำนมีวัดจำนวนมำก แต่หลำยวัดขำดกำร
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บำรุง ขำดพระสงฆ์ ธุรกิจแทรกซึมเข้ำไปในวงกำรศำสนำ สังคมที่เปลี่ยนไปจำกเดิมและด้วยควำมที่ต้องแสวงหำ
ปัจจัยด้ำนทรัพย์สินที่มำกขึ้น ทำให้กิจกรรมทำงด้ำนศำสนำที่เกิดจำกจิตใจมีน้อยลง กำรทำกิจกรรมทำงศำสนำ
เป็นไปในแบบของกำรปฏิบัติเพรำะหน้ำที่มีมำกขึ้น กำรซึมซับของศำสนำและวัฒนธรรมของคนรุ่นหลังๆ จึงมีน้อย
ละ วัฒนธรรมที่ดีงำมและได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกคนรุ่นก่อน ๆ หลำยอย่ำงถูกละเลย และกำรอนุรักษ์ สืบทอด
กำรดำเนินกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ต้องอิงกับด้ำนธุรกิจและมักขึ้นอยู่กับปัจจัยทำงด้ำนงบประมำณ
ฯลฯ
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กำรคมนำคม ไม่สะดวก ถนนบำงเส้นยังเป็นทำงลูกรัง ผิวขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ภัยแล้งขำดน้ำในกำร
อุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งงบประมำณมีจำนวนจำกัด ทำให้กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน ไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง ประชำชนยังให้ควำมคำดหวังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกกว่ำที่จะช่วยเหลือหรือ
พึ่งพำตนเอง
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กลุ่มขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเพิ่มผลิตทำงกำรเกษตร ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีตลำดรองรับสินค้ำหรือผลผลิตของชุมชน เกษตรกรมีหนี้สิน
3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขำดกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเท่ำที่ควร ขำดวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และอำคำรสถำนที่ที่ได้มำตรฐำน ประชำชนมีปัญหำสุขภำพ ขำดเครื่องมือและงบประมำณในกำรป้องกันบรรเทำสำ
ธำรณภัย จำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้น
4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและปัญญาท้องถิ่น
ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรศำสนำและรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่น เยำวชนคนรุ่นหลังละเลย จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกำรกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ ประชำชนมีอำชีพเกษตรกรรมจำนวนมำก จึงมีกำรตัดไม้ทำลำย
ป่ำ ประชำชนขำดจิตสำนึกและควำมรู้สึกหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดสรรงบประมำณจำกภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขำดควำมคล่องตัวและต่อเนื่อง
6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภำพและเพียงพอ ประชำชนไม่สนใจในกำรมีส่วนร่วมกำร
พัฒนำท้องถิ่น ขำดกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมของบุคลำกร
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังและกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้วนั้น ได้พิจำรณำสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี
ประจำปี 2561 – 2564 ซึ่งได้กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว คือ
“รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนำกำรศึกษำ ยึดหลักธรรมำภิบำล สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม”
ประกอบนโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำร มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีสุขภำพอนำมัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กำรส่งเสริมสุขภำพกำรดูแล
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและน้ำ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ กำรร่วม
คิด ร่วมแก้ไขปัญหำในหมู่บ้ำน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ให้เป็นไปตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับ
งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด กำรจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำเพื่อแก้ไขปัญหำให้ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ตำบลเชียงกลำง ตำบลพญำแก้วเป็นเมืองที่น่ำอยู่ ตลอดไป สำหรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
# ยุทธศาสตร์ที่ 1 . ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน #
- กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดย
กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ และจัดระบบกำรคมนำคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย เช่ น ป้ำยบอกเส้นทำง ไหล่ทำง และกำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอกำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
# ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #
- กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชน กำรพัฒนำด้ำน
ทักษะฝีมือ ส่งเสริมกำรประกอบ อำชีพที่ยั่งยืน ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
เช่น กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดให้มีสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำ
-กำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว กำรพัฒนำ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมสู่
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทำงขนถ่ำยและเส้นทำงขนถ่ำยผลผลิต และกำรส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรอินทรีย์
- กำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดสำรพิษ ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรกำรพัฒนำคุณภำพดิน
กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเกษตรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตำมแนว
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลำดเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรจำหน่ำยสิ้นค้ำกำรเกษตร
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# ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #
- กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำกำรสำธำรณสุข กำรจัดให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยปลอดจำกยำเสพติด
ปลอดผู้มีอิทธิพล กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และมีกำรบริกำรพื้นฐำนที่สะดวกและเพียงพอ
ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรและสนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
# ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ#
-กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
-กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-กำรพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนภำยในท้องถิ่น
# ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #
- กำรส่งเสริมสนับสนุน สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนเฝ้ำระวัง และฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงจิตสำนึก ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบ
บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย
-กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ
# ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การบริหารจัดการและการบริการ #
- พัฒนำคุณภำพบุคลำกร ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
ควบคุมด้ำนงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
- กำรสนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร และด้ำนบุคลำกร
-กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำขีดควำม
สำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
จำกกำรวิเครำะห์ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว โดยพิจำรณำจำก
สภำพพื้นที่ พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วมีดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก (มำตรำ 67 (1))
- ให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร (มำตรำ 68(1))
- ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น (มำตรำ 68(2))
- ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ (มำตรำ 68 (3))
- กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ (มำตรำ 16(4))
- กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ 16(5))
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ 67(6))
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ 67(3))
- ให้มีและบำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ (มำตรำ
68(4))
- กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
(มำตรำ 16(10))
- กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (มำตรำ 16(2))
- กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน (มำตรำ 16(5))
- กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล (มำตรำ 16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ 67(4))
- กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (มำตรำ 68(8)
- กำรผังเมือง (มำตรำ 68(13))
- จัดให้มีที่จอดรถ (มำตรำ 16(3))
- กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (มำตรำ 16(17))
- กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ 16(28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ 68(6)
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ 68(5))
- บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ 68(7))
- ให้มีตลำด (มำตรำ 68(10))
- กำรท่องเที่ยว (มำตรำ 68(12))
- กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (มำตรำ 68(11))
- กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ 16(6))
- กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ 16(7))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
- คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 67(7))
- รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มำตรำ 67(2))
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- กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ (มำตรำ 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มำตรำ 67(8)
- ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (มำตรำ 67(5))
- กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ 16(9))
- กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น (มำตรำ 17(18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- สนับสนุนสภำตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรำ
45(3))
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม
ควำมจำเป็นและสมควร (มำตรำ 67(9))
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ 16(16))
- กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มำตรำ 17(3))
- กำรสร้ำงและบำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มำตรำ 17(16))
ภำรกิจทั้ง 7 ด้ำน ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้อำนำจองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สำมำรถ
จะแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยกำรดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอำเภอ แผนพัฒนำ
ตำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นสำคัญ
จำกกำรที่คณะกรรกำรจัดทำแผนบุคลำกร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ได้ร่วมกันวิเครำะห์สภำพโดยรวมของพื้นที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ สภำพองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว โดยใช้หลักกำรพิจำรณำตำมแนวทำง (S.W.O.T.) มีข้อมูลดังนี้
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว (ระดับตัวบุคลากร)
S. หรือ Strengths ชึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆภำยในองค์กร ที่ทำให้เกิดควำมเข้มแข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะนำไปสู่กำรเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำร ต่อกำรพัฒนำ เป็นข้อดีที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยใน แล้วพบว่ำมีดังนี้
1. มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอำยุเฉลี่ย 25 - 40 ปี เป็นวัยทำงำน
3. มีเจ้ำหน้ำที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งชัดเจน สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์
4. มีกำรกำหนดส่วนรำชกำรเหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
5. มีจำนวนเจ้ำหน้ำที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน
6. มีกำรพัฒนำศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
7. มีผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยทำให้กำรทำงำนละเอียดรอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
8. เป็นคนในชุมชนสำมำรถทำงำนคล่องตัว โดยใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวได้
W หรือ Weaknesses ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กรที่ทำให้เกิดควำมอ่อนแอ หรือ
เป็นจุดอ่อน นำไปสู่กำรอ่อนด้อยกำรพัฒนำ เป็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เกิดจำกสภำพภำยในซึ่งองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะต้องหำวิธีแก้ไขปัญหำนั้นให้ได้ พบว่ำมีดังนี้
1. บำงส่วนมีควำมรู้ไม่สอดคล้องกับภำรกิจของ อบต.
2. ทำงำนในลักษณะเชื่อควำมคิดส่วนตัวมำกกว่ำหลักกำรและเหตุผลที่ถูกต้องของทำงรำชกำร
3. กำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงภำคส่วนรำชกำรยังขำดควำมเชื่อมโยง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
4. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ที่เป็นระบบและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่องำนที่ปฏิบัติค่อนข้ำงน้อย
6. ทำงำนในลักษณะใช้ควำมคิดส่วนตัวเป็นหลัก
O หรือ Opportunities ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็น
โอกำสที่ช่วยส่งเสริมกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำ พบว่ำมีดังนี้
1. มีควำมใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชำชนทำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำนง่ำยขึ้น
2. มีควำมจริงใจในกำรพัฒนำอุทิศตนได้ตลอดเวลำ
3. ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและกำรทำงำนและ อบต.ในฐำนะตัวแทน
4. ประชำชนร่วมมือพัฒนำ อบต.ดี มีควำมคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
5. บุคลำกรมีถิ่นที่อยู่กระจำยทั่วเขต อบต. ทำให้รู้สภำพพื้นที่ ทัศนคติของประชำชนได้ดี
6. บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ปริญญำตรีปริญญำโทเพิ่มขึ้น
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T หรือ Threats พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน
เป็นข้อจำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ซึง่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จำเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์กำรบริหำรให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป พบว่ำมีดังนี้
1. ระดับควำมรู้ไม่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมยำกของงำน
2. พื้นที่กว้ำงทำให้บุคลำกรที่มีอยู่ไม่พอให้บริกำร
3. มีควำมก้ำวหน้ำในวงแคบ
4. ระเบียบกฎหมำยไม่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
5. กระแสควำมนิยมของต่ำงชำติมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
6. บุคลำกรมีภำระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหำเศรษฐกิจ ทำให้มีเวลำให้ชุมชนจำกัด
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว (ระดับองค์กร)
S. หรือ Strengths ชึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กร ที่ทำให้เกิดควำมเข้มแข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะนำไปสู่กำรเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรต่อกำรพัฒนำ เป็นข้อดีที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม
ภำยใน แล้วพบว่ำมีดังนี้
1. บุคลำกรมีควำมรักถิ่นไม่ต้องกำรย้ำย กำรเดินทำงสะดวกทำงำนเกินเวลำได้
2. อยู่ในวัยทำงำนสำมำรถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
3. มีควำมรู้เฉลี่ยระดับปริญญำตรี
4. ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและกำรทำงำน และ อบต.ในฐำนะตัวแทน
5. มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อนำควำมรู้และทักษะใหม่ ๆ มำใช้ใน
ปฏิบัติงำน
6. ให้โอกำสในกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงเสมอภำค
7. ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจในกำร ทำงำนสำมำรถสนองตอบนโยบำยได้ดี
8. มีระบบบริหำรงำนบุคคล
9.ควำมรักในองค์กร ควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
W หรือ Weaknesses ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กรที่ทำให้เกิดควำมอ่อนแอ หรือ
เป็นจุดอ่อน นำไปสู่กำรอ่อนด้อยกำรพัฒนำ เป็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เกิดจำกสภำพภำยในซึ่งองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะต้องหำวิธีแก้ไขปัญหำนั้นให้ได้ พบว่ำมีดังนี้
1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนทำงวิชำชีพ
2. พื้นที่พัฒนำกว้ำง ปัญหำมำกทำให้บำงสำยงำนมีบุคลำกรไม่เพียงพอ
3. อำคำรสำนักงำนคับแคบ
4. ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่เพื่อ
กำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะด้ำน IT
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5. ขำดกำรแสดงออกทำงควำมคิด ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์และขำดกำรตัดสินใจในกำรทำงำน
6. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพ
7. พื้นที่พัฒนำกว้ำง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำปัญหำมำกกำรประสำนงำนติดต่อลำบำก
8. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงำนบริกำร สำธำรณะบำงประเภทไม่มี/ไม่พอ
9. สำนักงำนแคบ ข้อมูลเอกสำรต่ำง ๆสำหรับใช้อ้ำงอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
10. งบประมำณในกำรพัฒนำมุ่งเน้นในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมำกกว่ำกำรพัฒนำคน
O หรือ Opportunities ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็น
โอกำสที่ช่วยส่งเสริมกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำ พบว่ำมีดังนี้
1. ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ อบต.ดี มีควำมคุ้นเคยกันทุกคน
2. บุคลำกรมีถิ่นที่อยู่กระจำยทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ สภำพพื้นที่ ทัศนคติของประชำชนได้ดี
3. บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ปริญญำตรี /ปริญญำโทเพิ่มขึ้น
4. ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนมีบทบำทในกำรช่วยให้บุคลำกรบรรลุเป้ำประสงค์
5. นโยบำยรัฐบำลเอื้อต่อกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบลด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
6. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7. ประชำชนให้ควำมสนใจต่อกำรปฏิบัติงำนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
T หรือ Threats พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ภำยนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน
เป็นข้อจำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ซึง่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จำเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์กำรบริหำรให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป พบว่ำมีดังนี้
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจำก ควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติในชุมชน กำร
ดำเนินกำรทำงวินัยเป็นไปได้ยำกมักกระทบญำติพี่น้อง
2. ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญบำงสำยงำนควำมรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนควำมรู้ให้
หลำกหลำยจึงจะทำงำนได้ ครอบคลุมภำรกิจ ของ อบต.
3. งบประมำณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จำนวนประชำกร และภำรกิจ
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
คณะกรรกำรจัดทำแผนบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้พิจำรณำ
จำกภำรกิจในข้อ 5 สำมำรถแยกภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง เพื่อให้กำรพัฒนำมีควำมเหมำะสมกับพื้นที่และ
งบประมำณ ได้ดังนี้
ภารกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
ภารกิจรองขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
1. กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. กำรสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพกลุ่มอำชีพ
3. กำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม
กำรลงทุน
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
คณะกรรกำรจัดทำแผนบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้พิจำรณำ
จำกภำรกิจ สภำพพื้นที่ ผลสรุปจำกกำรวิเครำะห์ (S.W.O.T.) และงบประมำณขององค์กร และปัญหำต่ำงๆ แล้ว
จึงกำหนดโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ออกเป็น 4 กอง
โดยมีกรอบอัตรำกำลังทั้งสิ้นจำนวน 29 อัตรำ รวมตำแหน่งปลัดอบต.และรองปลัดอบต. รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. สำนักงำนปลัดอบต.
1.1 พนักงำนส่วนตำบล
1.2 พนักงำนจ้ำง
2. กองคลัง
2.1 พนักงำนส่วนตำบล
2.2 พนักงำนจ้ำง
3. กองช่ำง
3.1 พนักงำนส่วนตำบล
3.2 พนักงำนจ้ำง
4. กองกำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
4.1 พนักงำนส่วนตำบล
4.2 พนักงำนครู
4.3 พนักงำนจ้ำง

6 อัตรำ
4 อัตรำ
3 อัตรำ
2 อัตรำ
2 อัตรำ
2 อัตรำ
1 อัตรำ
3 อัตรำ
4 อัตรำ

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเชี ยงกลำงพญำแก้ ว ได้ก ำหนดภำรกิ จหลั ก และภำรกิจ รองที่ จ ะ
ดำเนินกำรดังกล่ำว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงำนส่วนตำบลให้ตรงกับภำรกิจ และในระยะแรกกำรกำหนด
โครงสร้ำงส่วนรำชกำรที่จะรองรับกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น อำจกำหนดเป็นภำรกิจอยู่ในรูปของงำน และใน
ระยะต่อไป เมื่อมีกำรดำเนิน กำรตำมภำรกิจนั้น และองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลพิจำรณำเห็ นว่ำ ภำรกิจนั้ นมี
ปริมำณงำนมำกพอก็อำจจะพิจำรณำตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้ำงไว้ ดังนี้
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัดอบต.
1.1 งำนบริหำรทั่วไป
1.2 งำนนโยบำยและแผน
1.3 งำนกฎหมำยและคดี
1.4 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2. กองคลัง
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี
2.2 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
2.3 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งำนก่อสร้ำง
3.2 งำนออกแบบ และควบคุมอำคำร
3.3 งำนประสำนสำธำรณูปโภค
3.4 งำนผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4.1 งำนบริหำรกำรศึกษำ
4.2 งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม
4.3 งำนกิจกำรโรงเรียน

หมายเหตุ

1. สานักงานปลัดอบต.
1.1 งำนบริหำรทั่วไป
1.2 งำนนโยบำยและแผน
1.3 งำนกฎหมำยและคดี
1.4 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2. กองคลัง
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี
2.2 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
2.3 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งำนก่อสร้ำง
3.2 งำนออกแบบ และควบคุมอำคำร
3.3 งำนประสำนสำธำรณูปโภค
3.4 งำนผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งำนบริหำรกำรศึกษำ
4.2 งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม
4.3 งำนกิจกำรโรงเรียน

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
คณะกรรกำรจัดทำแผนบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้วิเครำะห์
จำกภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำรในกำรพัฒนำพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เหมำะสมกับงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงกำหนดกรอบอัตรำกำลังบุคลำกร ดังนี้

ส่วนราชการ
ปลัด อบต.
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง)
รองปลัด อบต.
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น)

กรอบ อัตรำตำแหน่งที่คำดว่ำ
อัตรำ
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม / ลด
กำลัง ระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมำย
เหตุ
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สานักงานปลัดอบต.
หน.สำนักปลัดอบต.
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชก.
นักทรัพยำกรบุคคล ปก.
นักพัฒนำชุมชน ปก.
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชง.
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ปง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
พนักงำนขับรถยนต์
คนตกแต่งสวน
กองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น)
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชก.
นักวิชำกำรพัสดุ ปก.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
กองช่าง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
นำยช่ำงโยธำ ชง.
นักจัดกำรงำนช่ำง ปก./ชก

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

2

2

2

-

-

-

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

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ
ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ

กำหนด
เพิ่ม
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กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น)
ครู

1

1

1

1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
รวม

.
4

4

4

4

-

-

-

29

30

30

30

+1

-

-

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้วิเครำะห์กำรกำหนดตำแหน่ง จำกภำรกิจที่จะ
ดำเนินกำรในแต่ละส่วนรำชกำรในอนำคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ำปริมำณงำน ในแต่ละส่วนรำชกำรมี
เท่ำใด เพื่อนำมำวิเครำะห์ว่ำจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่ำใด ในส่วนรำชกำรใด ในระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ จึงจะ
เหมำะสมกับภำรกิจ และปริมำณงำน และเพื่อให้คุ้มค่ำต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยนำผลกำร
วิเครำะห์ตำแหน่งมำกรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรำกำลัง 3 ปี

กำรกำหนดสำยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เพื่อพิจำรณำปรับลด หรือ
เพิ่มอัตรำกำลัง ในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2561 – 2563 นั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (บริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแล
บังคับบัญชำ มี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (บริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้ช่วยหรืองำนที่ได้รับ
มอบหมำย และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ผู้อำนวยกำรกอง / อำนวยกำร ระดับต้น ) 4 ส่วนรำชกำร ปกครองบังคับ
บัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำในแต่ละส่วนรำชกำร ซึ่งแต่ละส่วนรำชกำรมีสำยงำน ในแต่ละส่วนรำชกำร จำนวนคน
ทีป่ ระกอบไปด้วย พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง เพื่อนำเอำจำนวนคนมำเปรียบเทียบสัด ส่วนกำรคิด
ปริมำณงำนในแต่ละสำยงำน เพื่อได้ค่ำปริมำณงำนในภำพรวม และเมื่อนำปริมำณของแต่ละสำยงำนในภำพรวมที่
ได้มำเปรียบเทียบกำรกำหนดจำนวนอัตรำคนในแต่ละสำยงำน ดังตำรำง
ส่วนราชการ
สำนักงำนปลัด
อบต.

งาน
บริหำรงำนทั่วไป
งำนกฎหมำยและคดี
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จานวนพนักงาน(อัตราที่มี)
พนักงานส่วนตาบล พนักงานภารกิจ
4
2
1
1
2
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กองคลัง

กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

งำนกำรเงินและบัญชี
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งำนก่อสร้ำง
งำนออกแบบ และควบคุมอำคำร
งำนประสำนสำธำรณูปโภค
งำนผังเมือง
งำนบริหำรกำรศึกษำ
งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
งำนกิจกำรโรงเรียน

2
1
2
1
3
-

1
1
2
4
-

เมื่อได้จำนวนพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ในแต่ละส่วนรำชกำร แต่ละสำยงำน ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้นำเอำจำนวนพนักงำนแต่ละสำยงำนที่มีในกรอบอัตรำกำลัง มำกำหนด
ตำแหน่งตำมทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อปฏิบัติงำนตอบโจทย์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ใน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน การบริหารจัดการและการบริการ
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

- กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมเชื่อมโยงเป็นระบบ
เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยกำร
ก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง
เท้ำ ท่อระบำยน้ำ และจัดระบบกำรคมนำคมให้
เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้ำยบอกเส้นทำง
ไหล่ทำง และกำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอกำรพัฒนำและจัดหำ
แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพของประชำชน กำรพัฒนำด้ำนทักษะ
ฝีมือ ส่งเสริมกำรประกอบ อำชีพที่ยั่งยืน ให้มี
รำยได้เพิ่มขึ้น โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน เช่น กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัด

ตำแหน่งพนักงำน
ที่กำหนดรองรับ
สานักงานปลัดอบต. เช่น
- ปลัด อบต.
- รองปลัดอบต.
-หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
ฯลฯ
กองช่าง
- ผอ.กองช่ำง
- นำยช่ำงโยธำ
ฯลฯ
บุคลำกรสำนักงำนปลัด
อบต.และกองช่ำง
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ให้มีสถำนที่จำหน่ำยสินค้ำ
-กำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว กำร
พัฒนำ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทำงขนถ่ำยและเส้นทำงขนถ่ำย
ผลผลิต และกำรส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์
- กำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดสำรพิษ ส่งเสริม
กำรปลูกพืชสมุนไพรกำรพัฒนำคุณภำพดิน
กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเกษตรพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบ
วงจร ตำมแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลำดเพื่อ
เป็นศูนย์กลำงในกำรจำหน่ำยสิ้นค้ำกำรเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 3
- กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำกำรสำธำรณสุข กำร -สำนักงำนปลัดอบต.
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำม จัดให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยปลอดจำกยำเสพติด
มั่นคงของมนุษย์
ปลอดผู้มีอิทธิพล กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย และมีกำรบริกำรพื้นฐำนที่สะดวกและ
เพียงพอ ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
และสนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง

ตำแหน่งพนักงำน
ที่กำหนดรองรับ
-กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
-สำนักงำนปลัดอบต.

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิ

-กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
-กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ
วิจัยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-กำรพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและ
โบรำณสถำนภำยในท้องถิ่น
- กำรส่งเสริมสนับสนุน สร้ำงจิตสำนึกและควำม -สำนักงำนปลัดอบต.
ตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ -กองช่ำง
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนเฝ้ำระวัง และฟื้นฟู
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงจิตสำนึก ส่งเสริม
และพัฒนำกำรจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัด
ขยะมูลฝอย
-กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ
- พัฒนำคุณภำพบุคลำกร ปรับปรุงเครื่องมือ- ปลัด อบต.

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 6
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ด้ำน กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรบริกำร

เครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร ควบคุม
ด้ำนงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
- กำรสนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนพัฒนำ
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณำ
กำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร และด้ำน
บุคลำกร
-กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่
จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

- ผอ.กองคลัง
- นักวิชำกำรเงินฯ
- จพง.พัสดุ
- จพง.จัดเก็บรำยได้
- จพง.กำรเงิน
- ผช.จพง.พัสดุ
- ผช.จพง.กำรเงินฯ
-สำนักงำนปลัดอบต.
-กองคลัง
-กองช่ำง
-กองกำรศึกษำ ศำสนำฯ

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(1) เงินเดือน งบประมำณที่ใช้จ่ำยเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มอื่นๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว แยกได้ดังนี้
1. เงินเดือนข้ำรำชกำร (พนักงำน)
2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหำรส่วนของข้ำรำชกำร(พนักงำน)
3. เงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยนอกเหนือจำกเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)
-เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
-เงินวิทยฐำนะ
ฯลฯ
(2) ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
(3) ภำรค่ำใช้จ่ำยรวม
(4) ประโยชน์ตอบแทนอื่น
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แทรกหน้ำ ตำรำงเอ็กเซล
ภาระคชจ. อบต.
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แทรกหน้ำ ตำรำงเอ็กเซล
ภาระคชจ. อบต.
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับต้ น)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้ น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้ น)

กองช่ าง
(นักบริหารงานช่ าง ระดับต้ น)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้ น)

1. งานบริ หารทัว่ ไป

1. งานการเงิน

1. งานก่อสร้ าง

1. งานบริ หารการศึกษา

2. งานนโยบายและแผน

2. งานบัญชี

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

2. งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและ

3. งานกฎหมายและคดี

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

3. งานประสานสาธารณูปโภค

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

4. งานผังเมือง

วัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรี ยน
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แผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการ
โครงสร้างสานักงานปลัดอบต.
หัวหน้ าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้ น)

งานกฎหมายและคดี

งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

.....................................................

งานบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นักพัฒนาชุมชน ปก.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้ าพนักงานธุรการ ชง.

เจ้ าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.

พนักงานขับรถยนต์

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คนตกแต่งสวน

ระดับ
จำนวน

อำนวยกำรต้น
1

ชก
1

ปก
2

ชง
1

ปง
1

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
4
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้ น)

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

....................................................

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นักวิชาการพัสดุ ปก.

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

ระดับ
จำนวน

อำนวยกำรต้น
1

ชก
1

ปก
1

ชง
-

ปง
-

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
2
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่ าง
(นักบริหารงานช่ าง ระดับต้ น)

งานก่ อสร้ าง
นายช่างโยธา ปง.

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นักจัดการงานช่าง

งานประสานสาธารณูปโภค
...................................................

งานผังเมือง
............................................

ผช.นายช่างโยธา
ผช.นายช่างไฟฟ้ า

ระดับ
จำนวน

อำนวยกำรต้น
1

ชก
-

ปก
1

ชง
-

ปง
1

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
2
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โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒ0นธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้ น)

ครู ค.ศ.1

งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยครูผ้ ดู แู ลเด็ก

....................................................

งานบริหารการศึกษา

งานกิจการโรงเรียน
................................................

ผู้ดแู ลเด็ก

ระดับ
จำนวน

อำนวยกำรต้น
1

ชก
-

ปก
-

ชง
-

ปง
-

ครู ค.ศ.1
3

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
4
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แทรกหน้ำ ตำรำงเอ็กเซล
การจัดคนลงสู่ตาแหน่ง
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แทรกหน้ำ ตำรำงเอ็กเซล
การจัดคนลงสู่ตาแหน่ง
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แทรกหน้ำ ตำรำงเอ็กเซล
การจัดคนลงสู่ตาแหน่ง
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว กำหนดแนวทำงกำรของพนักงำนส่วนตำบลในสังกัด
ทุกระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล ตำมรอบกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี กำรพัฒนำนอกจำกกำร
พัฒนำควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน เสริมควำมรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้ำนอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้ว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ตระหนักเป็นอย่ำงยิ่ง โดย
มุ่งเน้น ที่จ ะพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐ บำลแห่งรัฐ คือกำรพัฒ นำบุคลำกรตำมแนวทำง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก กล่ำวคือ
1. เป็นองค์กำรบริหำรตำบลที่มีควำมทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง พัฒนำบุคลำกรเป็นมืออำชีพ
“เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง” พัฒนำตนเองเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำนวัตกรรมมำใช้และ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสำนเทศในกำรบริหำรจัดกำร สร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ควำมเข้มแข็ง โดยทำ
หน้ำที่ให้คำปรึกษำแนะนำ (Consult) ประสำน สนับสนุน (Facilitate) กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำร
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้หลักธรรมำธิบำล พัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
2. เป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน
มีกำรบริหำรจัดกำรที่เปิดเผย
โปร่งใส ในกำรทำงำน บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของ หน่วยงำนได้ มีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรทำงำนระหว่ำงกัน
และเปิดกว้ำงซึ่งกำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำงเครือข่ำย
3. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เป็นกำรทำงำนที่ต้องเข้ำใจประชำชนเป็น
หลัก ทำงำนเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งคำถำมเสมอว่ำ ประชำชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหำควำม
ต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนเป็นสำคัญ กำรอำนวยควำมสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนรำชกำร เพื่อ
เปิดโอกำสตอบโจทย์กำรทำงำนร่วมกัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มุ่งเน้นให้ประชำชนใช้
ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชำชนก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำของระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยเปิดให้
ประชำชนใช้บริกำร WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกำสให้ประชำชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ หน่วยงำน ให้ข้อมูลผ่ำนไลน์
เว็บไซด์ ของหน่วยงำนด้วย
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ทั้งนี้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ตำมแนวทำง
ข้ำงต้นนั้น กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำ ในช่วงระยะเวลำตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ซึ่ง
วิธีกำรพัฒนำ อำจใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำหรือดูงำน กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร ฯลฯ ประกอบในกำรพัฒนำพนักงำนส่ว นตำบล เพื่อให้ งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชำชนและท้องถิ่น ซึ่งกำรพัฒนำแรกจะเน้นที่กำรพัฒนำพื้นฐำนกำรปฏิบัติงำน
พื้นฐำนของพนักงำนที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น
- กำรบริหำรโครงกำร
- กำรให้บริกำร
- กำรวิจัย
- ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร
- กำรเขียนหนังสือรำชกำร
- กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น
ส่วนกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วเล็งเห็น
ว่ำ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกว่ำ บุคลำกรที่มำดำรงตำแหน่ง ในสั งกัดนั้น มีที่มำของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่ำงสถำนที่ ต่ำงภำค ต่ำงภำษำถิ่น ดังนั้น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีควำมสำคัญและ
จำเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับพฤติกำรณ์ปฏิบัติรำชกำรเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงำนส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี
เป็นกำรหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่ำนิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ประกอบด้วย
- กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
- กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
- กำรบริกำรเป็นเลิศ
- กำรทำงำนเป็นทีม
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนส่วน
ตำบล เพื่อให้พนักงำนและลูกจ้ำง มีหน้ำที่ดำเนินไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน อำนวยควำมสะดวกให้บริกำรประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยยึดหลัก
ตำมค่ำนิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย
ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมั่นในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
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