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แผนอัตรากาลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 )
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีความจาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
( พ.ศ.2561 – 2563 ) เพื่อที่จะวางแผนในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อ
ปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดยดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก. อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้ จ่าย
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยในด้ านบุ ค คล โดยให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าแผน
อั ต ราก าลั งของข้ า ราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อใช้ ในการก าหนดต าแหน่ งโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) ได้มี มติเห็ นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบ โดยได้กาหนดให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง
วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเจดีย์ ห ลวง มี โครงสร้างการแบ่ งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดเชี ยงราย (ก.อบต.จั งหวั ด ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดเชี ยงราย (ก.อบต.จั งหวั ด ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอานาจหน้าที่
มีประสิทธิภ าพ มีความค้าค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิ กหน่วยงานที่ไม่
จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ ห ลวง ด าเนิ น การวางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.9 เพื่อให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลเจดีย์ห ลวง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด

กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลเป็น ประโน ปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบล หั วหน้าส่ ว นราชการ เป็ น
กรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติม และตาม
พระราชบั ญ ญั ติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้อง
จัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา
ว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่
ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
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3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิ จ
ตามอ านาจหน้ าที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส ามารถแก้ปั ญ หาของจังหวัดเชียงราย ได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ ต้ น ทุ น ค่ าใช้ จ่ ายของก าลั งคน : Supply pressure เป็ น การน าประเด็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรเข้ า มาร่ ว มในการพิ จ ารณา เพื่ อ การจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี อ ยู่ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพสูงสุด กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้ เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักกากรแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะจ้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสม
ติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เ วลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรีย บเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ ผ ลงานที่ ผ่ านมาเพื่ อประกอบการก าหนดกรอบอัต ราก าลั งเป็ น การน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้
สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปั จ จุ บั น และอนาคตมี ความแตกต่ างกั นอย่ างมี นัย ส าคั ญ อาจต้ องมี การพิ จารณาแนวทางในการ
กาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่ งงานในพื้นที่นั้น จะมีผ ลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
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เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษี ยณอายุ ราชการ เนื่ อ งจากหลายๆส่ ว นราชการในปั จ จุ บั น มี
ข้าราชการผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบอั ต ราก าลั งขององค์ ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อกาหนดกรอบอัต รากาลั งไม่ มุ่งเน้ น ในเรื่องการเพิ่ ม เกลี่ ย หรือลด
จานวนกรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้น ทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็น
ลั กษณะงานในเชิ งการวิเคราะห์ ในสายอาชี พ มากกว่างานในเชิ งปฏิ บั ติงาน และส่ ว นราชการอื่น ก็กาหนด
ตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนด
กรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า กรอบแนวคิ ด การวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Man Power Planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผ ลเชิงวิช าการสาหรับ การวางแผนกรอบอัตรากาลั งที่ เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ล ะส่ วนราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะจ้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/
ลดลง
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1. กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
ส าหรั บ การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั งคนนั้ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวางแผนก าลั งคนใน
ภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลั งคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้ บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ ค วามหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของ
ความต้ อ งการอย่ า งไร เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาหรื อ วางแผนด าเนิ น การให้ อ งค์ ก รบรรลุ ภ ารกิ จ เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังใน
อนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
กาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรร
หาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกาลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุป
สงค์ และอุป ทานด้ านกาลั งคน เพื่ อ น าไปสู่ การก าหนดกลวิธีที่ จะให้ ได้ก าลั งคนในจานวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการจัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางาน
ในองค์ในช่วงเวลาที่เหมาะ เพื่อปฏิบั ติงานได้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผน
กาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป

๖
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่าง ๆ จึงสรุปได้ว่า การกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการระบุว่า
องค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. กรอบแนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่ น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่อง
ในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น กาหนดตาแหน่ง แต่ละ
ประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิที่ต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานในภารกิจรองและภารกิจสนับสนุน เป็นงานที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดแน่นอนตามความจาเป็นของภารกิจ มีการจ้างงานในระบบสัญ ญาจ้างและต่อสัญญาจ้างได้ หลักเกณฑ์
กาหนดพนักงานจ้างมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาด
กลางด้วยบริบท ขนาดและปัจจัยหลายอย่าง จึงได้กาหนดไว้เพียง 2 ประเภท ได้แก่
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
การจัดสรรอัตรากาลั งให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสายงานและ
คุณสมบัติให้ตรงกับบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมาก
ที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอนย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เป็ น ต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณ สมบัติทั้งในเชิงคุณ ภาพและ
ปริมาณเป็ น อย่ างไรเพื่อให้ ส ามารถบริ ห ารกาหนดอัตรากาลั งให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด โดยให้ พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริหารสาธารณะฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

๗
กองคลัง คุณสมบั ติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้
ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสาย
งาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่
แต่ละคนมี
กองช่าง คุณ สมบั ติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่ วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การ
ประมาณการราคา ฯลฯ ส่ วนวุฒิ การศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจะใช้คุณ วุฒิ ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะ
เน้ น ที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒ นาการศึกษา ประเพณี วัฒ นธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
แต่ล ะสายงาน เพื่ อให้ พนั กงานแต่ล ะตาแหน่ งสามารถปฏิ บัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่
สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน
และมิติข้อมูลในอนาคต
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•
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FTE

360
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Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของหน่วยงานไม่
อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง

๘
สม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political
and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ
มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจ ารณาอัตรากาลั งด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัต รากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)
มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตรากาลังที่มีอยู่ดังนี้
o Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปั จ จุ บั น บางส่ ว นไม่ ต้ อ งด าเนิ น การแล้ ว อาจท าให้ ก ารจั ด สรรก าลั งคนของบางส่ ว นราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรลุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นต้น
o Supply pressure: เป็น การน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภทของข้าราชการ
(ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลู กจ้างประจาและลู กจ้างชั่วคราว) โดยในหลั กการแล้ วการจัดประเภท

๙
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิท ธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ลส่วน
ราชการประกอบด้วย หั วหน้ าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีห น้าที่บังคับบัญ ชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมาจะเป็นตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่งกาหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่งส่วนงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตาม
ภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปตามล าดั บ การก าหนดในล าดั บ ชั้ น เพื่ อ สะดวกในการบั งคั บ บั ญ ชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
o Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work
process) ในอดี ต เพื่ อ วิเคราะห์ ป ริม าณงานต่ อ บุ ค คลจริง อย่ างไรก็ ดี ก่ อ นจะค านวณ FTE ต้ อ งมี การ
พิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานว่า
 สอดคล้องกับหน่วยงาน/ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของหน่วยงาน
 ไม่ มี ภ าระงาน/ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งอาศั ย สายงานดั ง กล่ า ว / หรื อ ทดแทนด้ ว ย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า 230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230 คือ จานวนวันใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6 คือ ใน 1 วันใช้เวลาปฏิบัติงานราชการเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวนวัน คูณด้วยจานวนชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชัว่ โมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
o Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน (ที่ยึดโยงกับตัว ชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กร)
มายึ ดโยงกับ จ านวนกรอบกาลั งคนที่ต้องใช้ ส าหรับ การสร้างผลลั พ ธ์ที่พึ งประสงค์ให้ ได้ตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมีข้อจากัดสูงมาก ดังนั้นที่ปรึกษาอาจใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ
เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณากรอบอัตรากาลังคน
o 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้

๑๐
o ประเด็ น เรื่ อ งการจั ด โครงสร้างองค์ก ร เนื่ องจากการจัด โครงสร้างองค์ ก รและการแบ่ งงานใน
แต่ล ะหน่ วยงานนั้ น จะมีผ ลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลั งเป็น จานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างที่มีหน่วยงานภายในองค์กรมากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นงาน
หัวหน้างาน งานธุรการ งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปในสานักงาน ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้อง
ทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
o ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กร
ที่ มี ข้าราชการสู งอายุ จ านวนหนึ่ ง ดั งนั้ น อาจต้ อ งมี การพิ จารณาถึ งการเตรียมการเรื่อ งกรอบ
อัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
o มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
o Benchmarking: เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นอั ต ราก าลั งกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขนาดเดี ย วกั น พื้ น ที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีถ้อย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลศรีถ้อยเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชาชน ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน

๑๑
ตารางการเปรียบเทียบจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน
ประชากร ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น/กลาง)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น/ต้น)
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป/ต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง/ต้น)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อบต.เจดีย์หลวง
อบต.ศรีถ้อย
ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง ตาแหน่งที่มี ตาแหน่ง
คนครอง
ว่าง คนครอง
ว่าง
(อัตรา)
(อัตรา)
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-

1
1
1
1
1

-

1
2
1
-

1

-

1

-

5

1
1
1
-

1
-

1
1
1

-

-

1
1

-

1
1
1
-

1

1

๑๒
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง/ต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหลัก (ทักษะ)
คนงานทั่วไป
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษา/ต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู (คศ.1)
ครู (ครูผู้ช่วย)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
รวม
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560

-

-

1

1
-

-

1
-

1
1
-

-

2
1
1
2

1
1
2
-

-

3
1

1
3

-

1
4

22

1
3

39

25
20,500,000

1

1

1
7

46
40,750,000

จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีถ้อย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่าการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง
สองแห่งมีอัตรากาลังที่แตกต่างกัน ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงาน
แล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจึงยังมี
ความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่ม แต่เนื่องจากจากัดด้วยงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวง จึงได้กาหนดตาแหน่งที่มีความจาเป็น ซึ่งจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้ขอใช้บัญชี
จากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตาม
กรอบอัตรากาลัง 3 ปีจะได้พนักงานส่วนตาบลจากการสอบ และทาให้พนักงานส่วนตาบลเพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๓
3. ขอบเขตและแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 2563) ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นคณะทางาน มีนักพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอบการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดทาระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3) กาหนตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มต่าง ๆ
4) กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจ และอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ
และจานวนข้าราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงาน
จ้าง
5) จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่าย
6) ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลับคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
อัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวงสามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ลดความรุนแรงลงได้
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2) ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและใน
อนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงให้สอดคล้องกันทาให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ
4) ช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ กาลังคน ปัญหา
คนไม่พอกับงานตาภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหาลงได้
5) ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงสามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงโดยรวม
6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวงเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7) ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากร
บุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
และฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผน
สืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2.1) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.2) ทบทวนข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
2.3) วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน
3) จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเจดีย์ห ลวง และส่ งคณะทางานเพื่ อ
ปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
4) องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย
5) องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
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6) องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้วให้อาเภอ จังหวัด และ
ส่วนราชการในสังกัด

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงนั้น
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี
2561 – 2564 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตาบลเจดีย์หลวง คือ
“เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง” ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริม
สุขภาพ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามความจาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลเจดีย์หลวงเป็น
เมืองน่าอยู่ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบลเวียง ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน และบริการโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
อบต.เจดีย์หลวง
จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้าง
และระบบโลจิ
พื้นฐาน และ
สติกส์ เชื่อมโยง บริการสาธารณะ
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้าง
และระบบโลจิ
พื้นฐาน และ
สติกส์ เชื่อมโยง บริการสาธารณะ
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้าง
และระบบโลจิ
พื้นฐาน และ
สติกส์ เชื่อมโยง บริการสาธารณะ
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ ผลผลิต/
โครงการ
ข้อ 1
ประชาชนรับ
การบริการ
การบริการ
สาธารณะมี สาธารณประโยช
ความสะดวก
น์ สะดวก
รวดเร็ว และ
รวดเร็ว
ปลอดภัย
ปลอดภัย และ
อย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานทีด่ ี
ขึ้น
ข้อ 1
ประชาชนรับ
การบริการ
การบริการ
สาธารณะมี สาธารณประโยช
ความสะดวก
น์ สะดวก
รวดเร็ว และ
รวดเร็ว
ปลอดภัย
ปลอดภัย และ
อย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานทีด่ ี
ขึ้น
ข้อ 1
ประชาชนรับ
การบริการ
การบริการ
สาธารณะมี สาธารณประโยช
ความสะดวก
น์ สะดวก
รวดเร็ว และ
รวดเร็ว
ปลอดภัย
ปลอดภัย และ
อย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานทีด่ ี
ขึ้น

กลยุทธ์
1.1
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา
ถนน
สะพาน ราง
ระบายน้า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

1.2 พัฒนา
โครงสร้าง
สาธารณ
ประโยชน์
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1.3 พัฒนา
แหล่งน้า
อุปโภคบริโภค
และเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ เศรษฐกิจ และ
ท่องเที่ยว
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ เศรษฐกิจ และ
ท่องเที่ยว
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ การศึกษาและ
การสาธารณสุข
เพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน
บรรเทาสาธารณ
อยู่เย็นเป็นสุข
ภัย

ยุทธศาสตร์
อบต.เจดีย์หลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
สังคม

เป้าประสงค์
ข้อ 2
เกษตรกรมี
อาชีพที่มั่นคง
เพิ่มมาตรฐาน
ความ
ปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร
ข้อ 3
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
ข้อ 3
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
ข้อ 3
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
ข้อ 4
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
ปลอด ยา
เสพติด

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/
โครงการ

กลยุทธ์

เกษตรกรมีความ
2.1
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ส่งเสริม
และสินค้า
การเกษตร
เกษตรมีความ
และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงา
น
รับผิด
ชอบ
หลัก
สานัก
ปลัด

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น

2.2
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพ และ
ยกระดับ
รายได้

สานัก
ปลัด

ประชาชนได้รับ
การจัดสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
เพิ่มขึ้น

2.3 จัด
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

สานัก
ปลัด

2.4
ประชาชนได้รับ
สนับสนุน
บริการด้าน
สาธารณสุข และ กิจการด้าน
สาธารณสุข
มีคุณภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น

สานัก
ปลัด

ประชาชนและ
2.5
เยาวชนปลอดยา สนับสนุนการ
เสพติด และ ป้องกันและ
ชุมชนมีความ แก้ไขปัญหา
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ยาเสพติด

สานัก
ปลัด

๑๗
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน
อยูเ่ ย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์
อบต.เจดีย์หลวง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ข้อ 5
ประชาชนและ
การพัฒนาด้าน ประชาชนและ
เยาวชนมี
การศึกษา
เยาวชนมี
พัฒนาการ
ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาการที่ดี
ทางด้าน
และกีฬา
ขึ้นทั้งร่างกาย การศึกษาที่ดีขึ้น
นันทนาการ
และจิตใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ข้อ 5
ประชาชนและ 3.2 ส่งเสริม กอง
การพัฒนาด้าน ประชาชนและ เยาวชนมีการ
ศาสนา
การศึกษ
การศึกษา
เยาวชนมี
รักษา
ศิลปวัฒนธรรม
า
ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาการที่ดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
และกีฬา
ขึ้นทั้งร่างกาย ประเพณีท้องถิน่ ภูมิปัญญา
นันทนาการ
และจิตใจ
เพิ่มขึ้น
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ข้อ 5
ประชาชนและ
การพัฒนาด้าน ประชาชนและ เยาวชนมีความ
การศึกษา
เยาวชนมี สนใจในกีฬาและ
ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาการที่ดี นันทนาการ เพื่อ
และกีฬา
ขึ้นทั้งร่างกาย พัฒนาการด้าน
นันทนาการ
และจิตใจ
ร่างกายจิตใจ
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ข้อ 5
เด็ก เยาวชน
การพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนและ สตรี ผู้สูงอายุ
การศึกษาและ
มนุษย์และคุณภาพ
การศึกษา
เยาวชนมี
และ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชน การสาธารณสุข ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนาการที่ดี ผู้ด้อยโอกาสได้มี
อยู่เย็นเป็นสุข
และกีฬา
ขึ้นทั้งร่างกาย กิจกรรมในการ
นันทนาการ
และจิตใจ
พัฒนาการทั้ง
ร่างกายจิตใจ
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อ 6
ประชาชนมี
การบริ
ห
ารจั
ด
การ
การจัดการ
การพัฒนา
ส่งเสริมการ จิตสานึกในการ
ทรั
พ
ยากรธรรมชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมช ท่องเที่ยว และ
รักษา
ติ
แ
ละสิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
และสิ่งแวดล้อมให้
าติ และ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรม
ให้
ส
มบู
ร
ณ์
แ
ละ
ดารงความสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมอย่าง
ชาติ และ
ยั
ง
่
ยื
น
และยั่งยืน
ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข

หน่วยงา
น
กลยุทธ์
รับผิด
ชอบ
หลัก
3.1 ส่งเสริม กอง
และพัฒนา การศึกษ
การศึกษา
า

3.3 ส่งเสริม กอง
กีฬาและ การศึกษ
นันทนาการ
า

3.4 ส่งเสริม

กิจกรรมเด็ก
เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

4.1 สร้าง
จิตสานึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด

๑๘
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ ผลผลิต/
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ข้อ 6
ประชาชนมีการ
การบริหารจัดการ
การพัฒนา
ส่งเสริมการ
บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา ทรัพยากรธรรมช ท่องเที่ยว และ ทรัพยากรธรรม
ติและสิ่งแวดล้อม
าติ และ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ชาติ และ
ให้สมบูรณ์และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมอย่าง สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
ยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์
อบต.เจดีย์หลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และ
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และ
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
4.2

บารุงรักษา
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ 7
ประชาชนมีส่วน
5.1
ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ
สนับสนุน
ร่วมทางการเมือง สนับสนุนการ การป้องกัน
ร่วมคิด ร่วม
ป้องกันและ
และ
ตัดสินใจใน บรรเทาสาธารณ บรรเทาสา
นโยบาย
ภัยเพิ่มขึ้น
ธารณภัย
สาธารณะ
ข้อ 7
ประชาชนได้รับ
5.2
ประชาชนมีส่วน การบริการ
สนับสนุน
ร่วมทางการเมือง สาธารณะ
ประสานงา
ร่วมคิด ร่วม
เพิ่มขึ้น
น และ
ตัดสินใจใน
บูรณาการ
นโยบาย
ร่วมกับ
สาธารณะ
หน่วยงาน
อื่น
5.3
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม
ทางการเมือง
ให้กับชุมชน
และ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน
ข้อ 7
ประชาชนมี 5.4 พัฒนา
ประชาชนมีส่วน ความพึ่งพอใจใน องค์กร
ร่วมทางการเมือง การรับบริการ บุคลากร
ร่วมคิด ร่วม
เพิ่มขึ้น
จัดหาวัสดุ
ตัดสินใจใน
ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อ
นโยบาย
การ
สาธารณะ
ปฏิบัติงานที่
มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ข้อ 7
ประชาชนมีส่วน
การพัฒนาด้าน ประชาชนมีส่วน ร่วมทางการ
การเมือง การ ร่วมทางการเมือง เมืองให้กบั
ปกครอง และ ร่วมคิด ร่วม
ชุมชนเพิ่มขึน้
ส่งเสริมการ
ตัดสินใจใน
บริหารกิจการ
นโยบาย
บ้านเมืองที่ดี
สาธารณะ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และ
ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

สานักปลัด

๑๙
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ 5 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หลวงมีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการคาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
(3) ปัญหารางระบายน้า มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านชารุด เสียหาย
บางส่วนท่อระบายน้าอุดตัน / ตื้นเขิน
(4) ปัญหาหอกระจายเสียงประจาหมู่บ้านชารุด บางหมู่บ้านขาดเครื่องขยายเสียงและ
ลาโพง
(5) ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
(6) ปัญหาการขาดแคลนน้าในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟ้า การโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(3) จัดระบบประปาเพื่ออุปโภค – บริโภคในพื้นที่ และน้าเพื่อการเกษตร
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่า
(2) ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
(3) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานทา
(4) ปัญหาเรื่องที่ดินทากิน เกิดการอพยพแรงงาน
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่าเพื่อเพิ่มรายได้
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้กับประชาชน
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
เพิ่มรายได้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่
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4.3 ด้านสังคม – การศึกษา
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(3) ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น
(4) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ
(5) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยทางาน
(6) ปัญหาการแพร่าระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(7) ปัญหาความยากจน
(8) ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร
(9) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน
(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ขาดความรู้
และประสบการณ์ในการทางาน
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานไม่ทันสมัย
(3) การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก
(4) ปัญหาการให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
(5) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จัดระบบและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบล เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยากลาบาก
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การเผาป่าเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) ขาดการจัดทาทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ความต้องการ
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสานึกร่วมในการรักษา
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) จัดทาทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทาโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ภารกิจทั้ง 5 ด้าน ตามกฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นสาคัญ

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบริหารตาบลเจดีย์หลวงจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน
ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญ หาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญ หาร่วมกันอย่าง
จริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
การวิเคราะห์ภ ารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลตามพระราชบัญญั ติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิคการ
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง กาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ ตรงกับ สภาพปั ญหาโดยสาสมารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่ าวถูกกาหนดอยู่ใน
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พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(5) ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ผู้ บ ริ ห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลเจดีย์ห ลวง ได้ ให้ ความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาด้านคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น
นอกจากนั้ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดีย์ ห ลวงยังมีบุ คลากรที่ มี ความสามารถในการก่ อสร้าง ปรับ ปรุง
บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดอ่อน
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เช่น บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ตาแมว หมู่ที่ 9 ถนนที่ใช้เดินทางเข้า
สู่หมู่บ้านส่วนมากยังเป็นถนนลูกรัง จึงทาให้การคมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป – มาค่อนข้างลาบากและ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง ทาให้การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ดาเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่ห่างไกลจึงต้องใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทน
โอกาส
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครั ฐในการดาเนินการตามอานานหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงไม่สามารถเข้าไปดาเนินการในส่วนที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถ
ดาเนินการได้ เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงาน
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การขยายเขตไฟฟ้า อยู่ในอานาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
จึงไม่สามารถเข้าไปดาเนินการในส่วนที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถดาเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณและบุคคลกรในการดาเนินงาน
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
ผู้บริห ารองค์การบริ ห ารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตโดยได้
กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
จุดอ่อน
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริม สร้างสุขภาพยังขาดแคลน
อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา และชาวไทยภูเขายังขาดความรู้ด้านการคุมกาเนิด ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกร และยังเป็นครัวเรือนที่ยากจน
โอกาส
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตลอด
ทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้ าน
โภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาการทอดทิ้งพ่อ แม่ ผู้สูงอายุ เพื่อจะไปหา
งานทารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทาให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
องค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์ห ลวง มีห ลักการทางานโดยมุ่งไปที่ให้ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแล
ตัวเองได้ อบต.เจดีย์หลวง จึงมีความพยายามที่จะกระจายอานาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านใน
เบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น
งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง งานสืบสานประเพณียี่เป็ง เป็นต้น จึงทาให้จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
อบต. กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภ าพซึ่งกันและกัน และมีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดี
ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
โดยเน้ น การทางานเป็ น ที มและเน้ น ความสามัค คี นอกจากนี้ ในอบต.เจดีย์ห ลวงจะมีการประชุมพนั กงาน
ประจาเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นการรับ ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการทางานของแต่ละส่วน จึงทาให้
การทางานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
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สร้างจิตสานึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจาทุกปี เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และ
การกาหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภา
ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้ น ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ มีความพร้อมในการพั ฒ นาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
จุดอ่อน
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย และการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวไทยภูเขายังมีปัญหาเรื่องภาษา และการเดินทางเนื่องจากอยู่ห่างไกล
โอกาส
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้
มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบีย บราชการเป็นอานาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(3) การท่องเที่ยว
(4) การผังเมือง
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
จุดแข็ง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ขิง, ลาไย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีน้าตา ถ้า และป่าชุมชน มีวัดแสงแก้วโพธิญาณซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
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จุดอ่อน
ประชากรส่ ว นใหญ่ ขององค์การบริห ารส่ ว นต าบลเจดีย์ห ลวง มี อาชีพ เกษตรกรจึงมักมีปั ญ หาการ
ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้ งกลุ่มอาชีพไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้าน
การพัฒนาอาชีพและการแปรรูป
โอกาส
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี
ส่วนร่วมและทางานเป็นทีมจึงทาให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปั จจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในระบบทุนนิยม ทาให้เกิดหนี้สิน
ภาคประชาชน หนี้ น อกระบบ และความเจริญ ทางด้านเทคโนโลยีเข้ ามามากขึ้ น ท าให้ ความต้ องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน น้าเสียในอาคาร
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดาเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย และการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความ
ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน

๒๖
โอกาส
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หน่ ว ยด าเนิ น งานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ตลอดทั้ งองค์ก รที่ ไม่ แสวงหากาไร ด าเนิ นการสร้างจิต ส า นึก ของ
ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้าอีก มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น บ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ เป็นต้น
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา โครงสร้าง
การบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริห ารก็ให้ความสาคัญและ
ส่งเสริม โดยการจั ดทาโครงการคุณ ธรรมจริยธรรม สาหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจาปีชาวไทยภูเขา
จุดอ่อน
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลเจดีย์หลวง ถึงแม้จะมีบุคคลกรตาม
โครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม คาสอนของศาสนา
โอกาส
ในพื้ น ที่ อ าเภอแม่ ส รวย มี ส ถาบั น การศึก ษาในทุ ก ระดับ ตั้ งแต่ ระดั บ ก่ อนวัย เรีย น ประถมศึ กษา
มัธยมศึกษา ทาให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้ าในการถ่ายโอน ทาให้กระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
อาจทาให้วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น
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5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
(7) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวงในเกณฑ์ต่า
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดั บชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน การเมือง การบริห ารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง

๒๘
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพั ฒ นาด้านการเมื อง การบริห าร เป็ น งานที่ ต้อ งอาศัย ความร่ว มมื อจากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒ นาด้านการเมือง การบริห าร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่ว น
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง
ฯลฯ
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลเจดีย์ ห ลวงได้ ซึ่งเป็น การสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ และแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นสาคัญ
6. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การพื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มีขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สาหรับ
องค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทางนอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมี
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ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) มี
ปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการ
ผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กระต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis)
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุด
แข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง (ระดับตัวบุคคล)
จุดแข็ง
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสามารถใช้แรงงานได้เป็น
อย่างดี
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน

ข้อจากัด
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นักทรัพยากรบุคคล
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่าง การเงิน และนิติกร
6. มีระบบบริหารงานบุคคล
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
โอกาส
ข้อจากัด
1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ในระดับดี
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ ความรู้ที่มีจากัดทาให้
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะทางานได้
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ
สรุปปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
2. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
3. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
4. ในปัจจุบันมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรง ทาให้การทางานล่าช้าไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
5. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอประกอบกับมีภารกิจ
หลักในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังขาดบุคลากรด้านช่างในการทางาน
6. งานการเงินถือว่ามีความสาคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง จะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างเพียงพอเพื่อมิให้มีการ
ทางานพลาด แต่กองคลังมีบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้บางครั้งการทางานไม่รอบคอบ ทาให้เกิดการผิดพลาด
บ่อยครั้ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
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ให้พนักงานได้เรีย นรู้และพัฒ นาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว จะสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานทั้ งทางด้ านร่างกายและจิ ต ใจ การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ขี ด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ส่งผลทาให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิ กิริยาตอบสนอง
ต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
( New public administration model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการ
บริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็น รูปแบบแนวทางในการบริห ารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ
กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการ
บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน
และแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
แนวทางหลักในการบริหารราชการ

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
สานักปลัด อบต. มีห น้าที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริห ารส่ว น
ต าบลและราชการที่ มิ ได้ ก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องกองหรื อ ส่ ว นราชการใดในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบี ย นคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิ กจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองช่าง มีห น้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้ านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
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ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รั บ
มอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง
และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ตารางแสดงโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

สอดคล้องกับยุทธศาตร์การ
พัฒนา

1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร

1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒ นาด้านการเมืองและ
การบริหาร
ข้อ ๑ พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ในทุ ก
ด้านเพื่อการแก้ไขปัญหาและ
บริการประชาชน
ข้ อ ๒ ก ารแ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ งใช้ แ ล ะ
เทคโนโลยีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3 ส่ งเสริมประชาธิป ไตย
การรั บ รู้ ข่ า วสาร และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4
การพั ฒ นาด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข้อ 1 ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น
ก ารพั ฒ น าระ บ บ บ ริ ก าร
สาธารณสุข การอนามัย การ
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2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ข้อ 2 ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น
ก า ร สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
ข้อ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ใน
ท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่อย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืน
ข้อ ๑ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย น้าเสียและมลพิษ
ในชุ ม ชนรวมถึ ง การรั ก ษา
ความสะอาดเรี ย บ ร้ อ ยใน
ชุมชน
ข้ อ 2 การอนุ รัก ษ์ คุ้ ม ครอง
ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาป่ า ไม้
แหล่งน้าธรรมชาติ
ข้ อ 3 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
เพื่ อการอุปโภค-บริโภค และ
เพื่อการเกษตร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒ นาด้านการเมืองและ
การบริหาร
ข้อ 3 พัฒนาระบบการจัดหา
รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานใน
ท้องถิ่น
ข้อ 1 การพัฒนาระบบ
คมนาคม และขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน สะพานทาง
ระบายน้าและอื่นๆ
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4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

ข้ อ 2 ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงหอประชุม และศาลา
เอนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ข้อ 3 การติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ข้อ 4 การพัฒนาระบบจราจร
และสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
หมู่บ้าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้ อ 1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การศึ กษ าทั้ งใน และน อ ก
ระบบในท้องถิ่น
ข้ อ 2 ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี และค่านิยมล้านนา
ข้อ 3 การพัฒนาสื่อการเรียน
ก าร ส อ น แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศสมัยใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ข้อ 4 ส่งเสริมและพัฒ นาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่
ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นปริมาณในแต่ละส่วนราชการ เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
“เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2) พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
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3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เข้าสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย
4) พัฒนาสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะในครัวเรือน
5) พัฒนาการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
6) พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7) พัฒนาการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าประสงค์ (Goal)
1) การบริการสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2) เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
3) ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
5) ประชาชนและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย และจิตใจ
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลยุทธการพัฒนา
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบารุงรักษาถนน สะพาน
บริการสาธารณะ
รางระบายน้า
1.2 พัฒนาโครงสร้างสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึง
1.3 พัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
2.1 ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
2.3 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2.4 สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข
2.5 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
3.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 4.1 สร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
4.2 บารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 สนับสนุน ประสานงาน และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับชุมชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
5.4 พัฒนาองค์กร บุคลากร จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เพื่อประเมินสภาพ
การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือ
ข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
1) ในตาบลเจดีย์หลวงมีแหล่งวัตถุดิบทางด้านการเกษตรเป็นจานวนมาก
2) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
3) มีกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองที่เข้มแข็ง 2 ดาว
4) มีเยาวชนที่สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดทากิจกรรมได้ดี
5) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีน้าตก ถ้า และป่าชุมชน
6) มีหนองน้าหนองเหียงที่สามารถพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่ง
7) มีวัดแสงแก้วโพธิญาณซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอีกสถานที่หนึ่ง
8) มีการคมนาคมที่สะดวกในหมู่ที่ 1, 2, 11, 12 เนื่องจากอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย
9) องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงให้ความสาคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
จุดอ่อน (Weakness : W)
1) ภาระหนีส้ ินเริ่มสะสม แสวงหาเงิน วัตถุ ไม่มีเวลาเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือแบ่งปันเริ่มหมดไป
2) ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
4) การคมนาคมไม่สะดวกในหมูท่ ี่ 4, 9
5) การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง และหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณมีจากัด
6) กลุ่มอาชีพผลิตสินค้ามาไม่มที ี่จาหน่าย, ขาดตลาดรองรับ ผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ราคา
7) กลุ่มอาชีพไม่มีเงินทุน (เงิน, ปุ๋ย, ยา, เครื่องพ่นยา, ความรู้ และทาไม่จริง)
8) ขาดสาธารณูปโภค สาธารณูปการในบางชุมชน เช่น ระบบประปา, ไฟฟ้า, ถนน, รางระบายน้า,
อาคารแม่บ้าน, ศูนย์ อสม., ศูนย์ผู้สูงอายุ, หอกระจายข่าว เป็นต้น

๓๗
โอกาส (Opportunity : O)
1) แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้อปท. ได้กาหนดบทบาททิศทางในการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นโดยตรง(ด้วยตนเอง)
2) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 ได้ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ทาให้เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ
3) ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร
4) มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้
5) แผนพัฒนาชาติให้ความสาคัญในการกระจายความเจริญไปชนบท
6) รัฐบาลได้กาหนดบทบาททิศทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยตรง
7) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บุคลากร ให้ความรู้
8) ทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
9) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดปัญหาความยากจน
10) การเมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงไม่รุนแรง
11) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
อุปสรรค (Threat : T)
1) งบประมาณจากส่วนกลางทีจ่ ัดสรรไม่เพียงพอ
2) การจากัดงบประมาณในการจัดทาข้อบัญญัติ ขึ้นอยู่กับเงินค่ารายหัวของประชาชนในหมู่บา้ น
3) ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง ทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว
4) กลุ่มอาชีพ ขาดความรู้ การจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย
5) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในโครงการที่เกินศักยภาพ
6) มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลเจดีย์หลวง ทาให้มีการเปรียบเทียบงบประมาณกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวง
7) ประชาชน และเยาวชนรับวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
8) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ
9) เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย, อุทกภัย, ไฟป่า, แผ่นดินไหว, โรคศัตรูพืชระบาด, พื้นดิน
เริ่มเสื่อมเนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ได้มีการก่อสร้าง การสารวจ การปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบกรองน้าประปาภูเขา การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง สารวจการพัฒนาแห่งน้าภายในตาบลเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตร มีการขุดลอกแหล่งน้าต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งน้าต้นทุน และประโยชน์ในการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้มีการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้กับราษฎรมีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนว

๓๘
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุน
หมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาบล
3) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ ได้ให้ความสาคัญในเรื่อง
การศึกษา เน้นการพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นรากฐานในอนาคต จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น
ประเพณีสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) ประเพณีวันเข้าพรรษา สนับสนุนประเพณีสาคัญทางศาสนา และร่วม
สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติดในตาบล ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอาเภอ
และจังหวัด รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การ
ฉีดน้ายาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) เป็นต้น
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการปลูกป่า สร้างแนวกันไฟป่า สร้างฝายชะลอน้า ขุดลอกลาห้วยต่าง ๆ และการรณรงค์ห้าม
มิให้มีการเผาป่าเพื่อคงสภาพพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ โดยได้พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลพร้อมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง เช่น
เว็ปไซต์ประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ประจาทุกเดือน จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี การจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มี
การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. )
2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ( รองปลัด อบต. )

จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง

สานักปลัด อบต.
มีห น้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ ราชการทั่ ว ไปขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบล และราชการที่ มิ ได้
กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริห ารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากั บและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
3. นักพัฒนาชุมชน ระดับชานาญการ
4. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

๓๙
5. พนักงานขับรถ
6. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน

1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง

ตาแหน่งว่าง
1. หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

จานวน

1

ตาแหน่ง

กองคลัง
มีห น้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ
งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
3. นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ตาแหน่งว่าง ดังนี้
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ

จานวน

1

ตาแหน่ง

กองช่าง
มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งาน
แผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การ บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ)

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ตาแหน่งว่าง ดังนี้
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

จานวน

1

ตาแหน่ง

๔๐
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลอันได้แก่
การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึก ษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัด
กิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ครู (อันดับ คศ. 1)
จานวน 2 ตาแหน่ง
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)
จานวน 3 ตาแหน่ง
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของ อปท.และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร
ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนาแก่หน่วยรับตรวจสอบ ขอบเขต
ของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบการดาเนินงาน
รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
อบต.เจดีย์หลวง ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่
งบประมาณปี 2559 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

2559
จานวนโครงการ
งบประมาณ
23

6,012,833.00

20

3,513,500.00

34
4

3,588,920.00
85,000.00

18

1,423,568.00

99 14,623,821.00

๔๑
มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 91 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

2559
งบประมาณ

24

6,682,218.62

17
29
3

3,413,865.70
3,008,040.32
73,900.00

18

1,143,671.75

91 14,321,696.39

สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน

ยุทธศาสตร์

2559
จานวน
งบประมาณ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
บริการสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
รวม
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด

2559
จานวน
งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัติ

23

6,012,833.00

24

6,682,218.62

20

3,513,500.00

17

3,413,865.70

34

3,588,920.00

29

3,008,040.32

4

85,000.00

3

73,900.00

18

1,423,568.00

18

1,143,671.75

99 14,623,821.00
= จานวนโครงการที่จัดทา X 100
จานวนโครงการทั้งหมด
=

91 X 100
99

=

91.99

91 14,321,696.39

๔๒
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

8.2 วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ทราบลั กษณะโครงสร้างของกาลังคนปั จจุบันหรือเป็ นการชี้ให้ เห็ นปัญ หาที่เกิดจากลั กษณะโครงสร้างของ
กาลังคนและเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสม

๔๓
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของ
คนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการ
แทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ

๔๔
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ ง หรือจานวนคนในกรณี ที่ป ริมาณงานเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่ าว อาจน ามาคานวณหา
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานที่
ผ่ านมาในแต่ ล ะปี ร วมทั้ งจ านวนคนที่ท างานเหล่ านั้น ในแต่ ล ะปี เพื่ อใช้เป็ น แนวส าหรับ การกาหนดจานวน
ตาแหน่ ง หรือจานวนคนในกรณี ที่ป ริมาณงานเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดัง กล่ าว อาจน ามาคานวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะพิจารณาถึง
เป้าหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
เจดีย์หลวง ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมี
อัตรากาลังคนทีต่ ้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้

๔๕
ที่

ส่วนราชการ

ตาแหน่ง

ประเภท

1
2
1 สานักงานปลัด
2
3
4
5
6

ปลัด อบต
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

7

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ
คนงานทั่วไป
รวม 8 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

กองคลัง

ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ

กองช่าง

รวม 5 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

อานายการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานขับ
พนักงานจ้างตาม
เครื่องจักรกลขนาดเบา ภารกิจ
พนักงานขับ
พนักงานจ้างตาม
เครื่องจักรกลขนาดกลาง ภารกิจ
พนักงานขับ
พนักงานจ้างตาม
เครื่องจักรกลขนาดหนัก ภารกิจ
รวม 6 ตาแหน่ง

อัตรา มีผู้ดารง อัตรา
กาลังที่ ตาแหน่ง ว่าง หมาย
ต้องการ
เหตุ
(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1

1
8
1
1
1
1
1

1
6
1
1
1
-

2
-

5
1
1

3
1
-

2
1

1

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

6

3

2

1
1

กาหนด
เพิ่ม

กาหนด
เพิ่ม
กาหนด
เพิ่ม
ยุบเลิก

กาหนด
เพิ่ม

๔๖

ที่

ส่วนราชการ

ตาแหน่ง

1

กองการศึกษา
ศาสนาและ

2
3
4

วัฒนธรรม

ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ.1
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

5
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

รวม 5 ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

รวมทั้งสิ้น

ประเภท
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ครู
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
วิชาการ

อัตรา มีผู้ดารง อัตรา
กาลังที่ ตาแหน่ง ว่าง หมาย
ต้องการ
เหตุ
(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
1
1
1
2
3

1
2
3

-

1

1

-

8
1

8
-

1

29

23

6

๔๗
ที่

๑
๒
๓
๔
๕

รายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อ – สกุล
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
จานวน
จานวนครู/
กรอบอัตรา ความต้องการ
เล็ก
เด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
ว่าง
ครู/ผู้ช่วยครู
(คน)
เด็ก มีผู้ครอง ครู/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
ตาแหน่ง (คน) ผู้ดูแลเด็ก
(เพิ่มเติม)
(อัตรา)
(คน)
นางบัวรื่น นิสสัย
อบต.เจดีย์หลวง
ครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
๕๗
๔
2
นางสถาพร มหาวุฒิ
อบต.เจดีย์หลวง
ครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาวพนัชกร สาราจันทร์ อบต.เจดีย์หลวง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาวรุ่งนภา คนสูง
อบต.เจดีย์หลวง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาวนุชจรี พรหมมาลัย
บ้านแม่ตาแมว ผู้ซ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครุศาสตรบัณฑิต
๙
๑
รวม
๖๖
๕
2
(ลงชื่อ)

ผู้กรอกข้อมูล

(นายกิตติศัพท์ ใจทน)
ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเหตุ สัดส่วนครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล และผู้ดูแลเด็ก: เด็ก = 1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

๔๙
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมีความต้องการพนักงานส่วนตาบลประเภทบริหาร
จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งปลัด จานวน 1 คน และรองปลัด จานวน 1 คน
สานักปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 8 ตาแหน่ง 8
อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 1
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันในสานักงาน
ปลัด อบต. มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 8 ตาแหน่ง รวม 6 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา กาหนดเพิ่ม 1
อัตรา
กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา แยกเป็น
ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 1
อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 5 ตาแหน่ง รวม 3 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
กาหนดเพิ่ม 1 อัตรา
กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา แยกเป็น
ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 3 อัตรา
ปัจจุบันในกองช่าง อบต.เวียง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 5 ตาแหน่ง รวม 3 อัตรา กาหนดเพิ่ม 2 อัตรา
กองการศึกษาฯ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 8 ตาแหน่ง 8 อัตรา
แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา พนักงานครู 2 อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจจานวน 4 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 8 ตาแหน่ง รวม 8
อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทุกส่วนราชการต้องการ
อัตรากาลังทั้งหมด 29 ตาแหน่ง 29 อัตรา ดังนี้

ตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

กรอบอัตรากาลังทั้งสิ้น มีผู้ดารงตาแหน่ง อัตราว่าง กาหนดเพิ่ม
(อัตรา)
(อัตรา)
(อัตรา)
(อัตรา)
16
12
3
1
2
2
10
7
3
1
1
29
22
3
4

๕๐
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลังที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ จึงขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
เวียง สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
ส าหรับ อัตรากาลั งที่สั งกัดศูน ย์พั ฒ นาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กาหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีตาแหน่ง อัตรากาลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจานวน 1 คน
2. ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่ วน
10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีตาแหน่งครูผู้แลเด็กเพิ่มได้อีก 1
คน
ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กแล้ว ยังไม่เป็ นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก
หลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอ
ต่อจานวนเด็กได้ องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงอาจมีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังในส่วนของตาแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานส่วนตาบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป)
ให้สอดคล้องกับจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีใน
กรอบอัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕๑
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬานันทนาการ

เป้าประสงค์

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยการก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
บ ารุ งรั ก ษาถนน สะพาน ทางเท้ า ท่ อ ระบายน้ า และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้าย
บอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน
ส่ งเสริ ม แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการเกษตรตาม - ปลัด อบต.
แนวทางทฤษฎี ใหม่ สร้ า งงานและสร้ า งอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม - นักวิเคราะห์ฯ
รายได้ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผอ.กองช่าง
- ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
- ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกระบบใน
ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ วั ฒ นธรรม
ประเพณี และค่านิยมล้านนา และการพัฒ นาสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
- ให้ การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริห ารจัดการกับ เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ อนุรักษ์ประเพณี วัฒ นธรรมศาสนา
มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการและสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พั ฒ นาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพ ที่ ยั่งยืน และมี รายได้ที่มั่ นคง พัฒ นา
และสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารเด็ ก เยาวชน สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร
บ้านเรือน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ

- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ครู /ผช.ครู/ ผดด
- ปลัด อบต.
- นักพัฒนาชุมชน
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นายช่างโยธา
- ผช.นายช่างโยธา
- ผช.จพง.ป้องกันฯ

๕๒
ประเด็นยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และ
ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้าเสียและมลพิษใน - ปลัด อบต.
ชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน การ - หัวหน้าสานักปลัด
อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ แหล่งน้า
- ผอ.กองช่าง
ธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ - ผช.จพง.ป้องกันฯ
เพื่อการเกษตร
- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ - ปลัด อบต.
สถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
- ผอ.กองคลัง
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการการเงินฯ
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของ - พนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ท้องถิ่นในทุกด้าน - พนักงานส่วนตาบลทุกระดับ
เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

8.2 การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็ นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและเพื่อให้ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

๕๓

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
ส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง/ต้น)

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง/ต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

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

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

หมาย
เหตุ

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ
ของ
ก.อบต.

กาหนด
เพิ่ม

๕๔

ส่วนราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา/ต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
รวม

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

1
1

1
1

1
1

-1
-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

26

26

26

26

-

-

-

หมาย
เหตุ

ยุบเลิก

ว่างเดิมข้อ
ผูกพันกับ
กสถ.
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

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

สานักปลัด อบต.
( นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น )

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร

กองคลัง
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

2.1 งานการเงินเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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โครงสร้างสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัด อบต.
( นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น )

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (1)
- พนักงานขับรถ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

1. งานนโยบายและแผน
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)

งานส่งเสริมการเกษตร
- นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (1)

บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ระดับกลาง
ระดับต้น
ระดับต้น
ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
จานวน
1
2
1
1
ระดับ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
1
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โครงสร้างกองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก..) (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)

บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ระดับกลาง
ระดับต้น
ระดับต้น
ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
จานวน
1
3
ระดับ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
-
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)

งานออกแบบควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ระดับกลาง
ระดับต้น
ระดับต้น
ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
จานวน
1
1
ระดับ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
-

59

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)

งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ระดับกลาง
ระดับต้น
ระดับต้น
ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
จานวน
1
1
ระดับ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
-
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์ กรในการดาเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริ มาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒ นาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ห ลวงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้
ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียด
ตามตารางแนบท้ายนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อัน
ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึ ก อบรมตามสายงานของตนกับ สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒ นาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเข่า
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดขนถึงการขอรับ
คาแนะนาปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดุงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็ นแบบอย่ างที่ดีในการบริห ารจัดการองค์กรหรือการพัฒ นาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้ ว ยความรวดเร็ ว เสมอภาค และทั่ ว ถึ ง อานวยความสะดวกและลดขั้ น ตอนการให้ บ ริการ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อน
ของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้
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หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางาน
ระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลยึด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง เป็ น การท างานที่ ต้อ งเข้ าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่ วนราชการ เพื่ อเปิ ดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริห ารส่ วนตาบลเวียง
มุ่งเน้น ให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบ
ข้อมู ล สารสนเทศ โดยเปิ ด ให้ ป ระชาชนใช้ บ ริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนใช้ ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลบั งเกิ ด ผลดี ต่ อ ประชาชนและท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง การพั ฒ นาแรกจะเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาพื้ น ฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุก
คนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ประกอบด้วย
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่าง
เต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ราชการ
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท.
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
10. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา
สิ่งที่ผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6. มีการควบคุมตนเอง
7. มีดุลพินิจที่ดี
8. มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง
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สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร
สิ่งที่เพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจที่เกิดกว้าง
สิ่งที่ประชาชนปรารถนา
1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
(นายโสภณ ฐานันดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

