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แผนอัตรากําลัง 3 ปี
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องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
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๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สําคัญและต้องดําเนินการต่อเน่ือง

เน่ืองจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง

ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จึงจําเป็นต้อง จัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเป็น

สําคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากําลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและ

วิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด

อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก

ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล

โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแกน่ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผน

อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล

โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลดงลาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง

และกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จึงได้จัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ข้ึน
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ

๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม

ไม่ซํ้าซ้อน

๒.1.๒ เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง โครงสร้าง

ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542

๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง

พนักงานส่วนตําบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด

ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด

ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน สามารถควบคุมภาระค่าใชจ้่ายด้านการบริหาร

งานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากําลัง

คน ตําแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ

2.2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร

สร้างขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําให้สามารถพยากรณ์สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
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2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ

วางแผนให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นําไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้

2.2.๖ เป็นต้นแบบท่ีดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสําคัญ และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง

3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซ่ึงนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ

การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทํางานให้บรรลุ

เป้าหมายองค์กร และดําเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกําหนด

กรอบอัตรากําลังในความหมายน้ีอาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ท่ีองค์กร

ต้องการเพ่ือให้สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ

การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์

สภาพกําลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกําลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ

ต้องการอย่างไร เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกําลังในอนาคตท่ีจะทําให้องค์กร

บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ (Mission-based manpower planning)

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน

การกําหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จํานวนเท่าไร

และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซ่ึงบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา

คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
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ครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”

 สํานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเร่ืองการวางแผน

กําลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์

เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกําลังคน เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้กําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ

ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากําลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคู่มือการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง

สําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ

วิเคราะห์เก่ียวกับอุปสงค์ และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดวิธีการที่จะให้ได้กําลังคนท่ีมีความรู้

ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น

กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

เข้ามาทํางานในองค์กรในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหน่ึง การ

วางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่กับองค์กร

ต่อไป

จากคําจํากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นเป็น

การระบุว่าองค์กรต้องการจํานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด

การวางกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย

อํานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละประเภทอย่าง

เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน ดังนี้
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 พนักงานส่วนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้

ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือ

ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้น กําหนดตําแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตําบลไว้ ดังนี้

- สายงานบริหารงานท้องถ่ิน ได้แก่ ปลัด รองปลัด

- สายงานอํานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อํานวยการกอง

- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเร่ิมต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี

- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเร่ิมต้นมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี

 ลูกจ้างประจํา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจําต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกําหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกําหนดตําแหน่งเพิ่ม

จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตําแหน่ง หากตําแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตําแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุ

ราชการ โดยกําหนดเป็น 1 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มงานสนับสนุน

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกําหนด

พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลานเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางด้วย

บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกําหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้

- พนักงานจ้างท่ัวไป

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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(2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหน่งงาน ในส่วนราชการ

การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ

กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมากยิ่งข้ึน

โดยจุดเน้นคือ กําหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม

ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- สํานักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง

ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เร่ืองการ

วางแผน นโยบาย อํานวยการท่ัวไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้

คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม

ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง

ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เร่ืองการเงิน การบัญชี

การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
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ตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม

ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองสายงานช่าง

การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม

ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis)

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จําเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ

ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ

ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American

Academy of Political and Social Science ท่ีได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปัจจัย

และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
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จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังด้านบนน้ันสามารถนํามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์

อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้

เมื่ อนํ ากรอบแนวความคิดการ วิ เคราะห์ อัตรากําลั ง (Effective Manpower Planning

Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ

เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ท่ีมีอยู่ดังนี้

กระจกด้านท่ี 1 Strategic objective: เพื่อให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน บรรลุผลตามพันธกิจที่ต้ังไว้ จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดําเนินการ โดยจะ

เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันท่ีดําเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทําอยู่

ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต

รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการ

เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต

การวางแผนอัตรากําลังคนในด้านน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จะพิจารณาคุณวุฒิ

การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสําคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา

พัฒนาการเด็ก มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการจัดทําแผนจัดการศึกษา จะบรรจุให้ดํารงตําแหน่ง ในส่วนของงาน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แก้ไขปัญหา และบริการให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง เป็นต้น

กระจกด้านท่ี 2 Supply pressure: เป็นการนําประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมในการ

พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนน้ีจะคํานึงการจัดสรรประเภท

ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
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ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ดังนั้นในการกําหนด

อัตรากําลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งท่ีกําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ

การกําหนดตําแหน่ง เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การวางแผนอัตรากําลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้กําหนดอัตรากําลังในแต่

ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกอง มีหน้าที่บังคับ

บัญชาบุคลากรในส่วนราชการน้ัน ๆ ทุกตําแหน่ง ตําแหน่งรองลงมา จะเป็น ตําแหน่งแต่ละงาน ซ่ึง กําหนดเป็น

สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตําแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับ

บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ท่ีแต่ละตําแหน่งควรมีเป็นสําคัญ

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคํานวณ

FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้

o พิจารณางานพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสายงานวา่

 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่

 มีภาระงานท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่

 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบว่า

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ

การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกําหนดอัตรา และคํานวณ

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ

ดังนี้
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จํานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ

แทนค่า 230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที

หมายเหตุ

1. 230 คือ จํานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ

2. 6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณด้วย จํานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทํางาน 1,380 ชั่วโมง

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนําผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนท่ี

ต้องใช้ สําหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ

สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน (การตรวจประเมิน

LPA)

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน

3 ประเด็นดังนี้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ

แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นจํานวนมาก เช่น หากกําหนด

โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กําหนดฝ่าย มากจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน

ราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน พิจารณา

ทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นยังไม่มีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 3

ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

เป็นองค์กรท่ีมีข้าราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่

จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งอัตรากําลังท่ี

เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเน่ือง และสามารถ

คาดการณ์ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกําลังคนได้

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลดงลาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน และหัวหน้าส่วน
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ราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลดงลาน เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและ

กําหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

กระจกด้านท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากําลังกับองค์การบริหารส่วนตําบล

ขนาดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ และองค์การบริหารส่วนตําบล

บริบูรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จํานวนหมู่บ้าน

ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตําบลบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี ประชากร

ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นท่ีติดต่อกัน จะพบว่า การกําหนด

อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ังสองแห่ง มีอัตรากําลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ

กําหนดตําแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ
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2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องปรับเกลี่ยตําแหน่ง ลดตําแหน่ง

หรือเพ่ิมตําแหน่งแต่อย่างใด และ จํานวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ ส่วนตําแหน่งท่ียังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบ

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากําลัง 3

ปี จะได้พนักงานส่วนตําบลจากการสอบ และทําให้พนักงานส่วนตําบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธาน ปลัด องค์การ

บริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทํางาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ ผู้ช่วยบุคลากร

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1 วิเคราะหภ์ารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํา

นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

3.2.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ

ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน

3.2.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสม

กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม

งานต่างๆ

3.2.๔ กําหนดความต้องการพนักงานจา้งในองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน โดยให้หัวหน้า

ส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ

และ อํานาจหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนตําบล

ลูกจ้างประจําในองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง
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3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลดงลาน

3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่

เกิน ร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่าย

3.2.๗ ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจา้งทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน

การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตําบลและส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตําบล การ

กําหนดอัตรากําลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน สามารถปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทําให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเป็น

ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้

3.3.1 ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน สามารถพยากรณ์ส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลานสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ

ช่วยทําให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลง

ได้

3.3.2 ทําให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ให้สอดคล้องกันทําให้การ

ดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ

กําลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซ่ึงปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้

ด้วยการวางแผนกําลังคนแต่การท่ีหน่วยงานได้มีการวางแผนกําลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ

ปัญหานั้นลงได้
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3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน สามารถที่จะจัดจํานวน ประเภท และ

ระดับทักษะของกําลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําให้กําลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกําลังคนและองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อันจะส่งผล

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน โดยรวม

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตําบลดงลาน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ

3.3.7 ช่วยทํ า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง ง านที่ เ ท่ า เที ยมกันอ ย่า งมีประ สิทธิภาพ (Equal

Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสู่การวางแผนกําลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเร่ิมต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา การ

คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6

3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ อบต.ดงลาน

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน เช่น

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น

3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากําลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)

3.4.๓ เพื่อจัดทําร่างแผนอัตรากําลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน และส่ง

คณะทํางานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากําลัง

3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสระแก้ว

3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจํา

งบประมาณ 2564 – 2566

3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จัดส่งแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใช้แล้ว ให้

อําเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน
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วัน เดือน ปี รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ

13 ส.ค.63 แต่งตั้งคณะทํางาน

20 ส.ค.63 ประชุมคณะทํางาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภาร

งาน อัตรากําลังที่มีอยู่ ฯลฯ

21 ส.ค.63 ขอแผนอัตรากําลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.บ้านใหม่ , อบต.บริบูรณ์

26 ส.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะทํางานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตรากําลัง 3 ปี

1-10 ก.ย.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง

3 ปี จังหวัดขอนแก่นพิจารณา

28 ก.ย.63 ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ประชุมพิจารณาให้

ความเห็นชอบ

30 ก.ย.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.ดงลาน ปลายเดือน ก.ย.63

1 ต.ค.63 ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66

ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตรากําลัง 3 ปี จังหวัดขอนแก่น , อําเภอสีชมพู

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน

จากการ สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน พบ

ปัญหาและคว ามต้ อ ง กา รของประชาชนตามแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น 5 ปี ประ จํ า ปี 2561 – 2565

แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
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๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น

สภาพปัญหา

๑.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก

- เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซ่ึงไม่ได้มาตรฐาน เม่ือฝนตก

จะทําให้น้ําท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ

๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

- ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมีปริมาณน้อยซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

- ไฟฟ้าแรงต่ําสําหรับครัวเรือนไม่เพียงพอ

๑.๓ ปัญหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค

- ปริมาณน้ําประปาท่ีใช้ครัวเรือน ในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ

ราษฎร เนื่องจากปริมาณน้ําใต้ดินในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอ

๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร

- ขาดแคลนแหล่งน้ํา และระบบส่งน้ําเพ่ือใช้สําหรับการเกษตร

ความต้องการ

- อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนใน อบต. อย่าง

ต่อเนื่องรวมท้ังก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น

- อบต. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง

- การจัดหางบประมาณในการจัดหาแหล่งน้ําผิวดิน

- อบต.จัดหางบประมาณ หรือประสานงบประมาณเพ่ือจัดหาแหล่งน้ําและรับส่งน้ํา

เพื่อการเกษตร
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๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ เช่น

สภาพปัญหา

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการเกษตร

-ปัญหาประชากรแฝง

ความต้องการ

- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร

- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ

- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ

๔.๓ ด้านสังคม เช่น

สภาพปัญหา

-ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และนักเรียน ประเภท ยาบ้า กัญชา ปัญหา

อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซ่ึงเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ทําให้ขาดสติ คึกคะนอง ปัญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมย

ความต้องการ

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้อบต.ดําเนินการ

เชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและตํารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบําบัดกลุ่มผู้ติดยาและ

กลุ่มเส่ียงแต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ งบประมาณในการจัดทําโครงการ

อบรมปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชน

๔.๔ ด้านการเมือง - การบริหาร เช่น

สภาพปัญหา

- งบประมาณมีไม่เพียงพอ

- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

ความต้องการ
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- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง

การปกครอง

๔.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น

สภาพปัญหา

- ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทางสาธารณะ

- การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ทําให้ป่าไม้ถูกทําลาย

- ลําคลองตื้นเขิน ขาดการดูแลบํารุงรักษา

- ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี

- มลพิษทางอากาศ ( กลิ่น ฝุ่นละออง ควันไฟ )

- มลพิษทางเสียง

ความต้องการ

- ร่วมกับหน่วยงานอื่นบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ

- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะท่ีย่อยสลายยาก และเกิด

มลพิษ

- อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การปลูกหญ้า

แฝก การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

- อบต.ดําเนินการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีในพ้ืนที่ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ

๔.6 ด้านสาธารณสุข เช่น

สภาพปัญหา

-ขาดแคลนสถานที่ออกกําลังกาย/ ลานกีฬา

-การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

-สารเคมีตกค้างในอาหาร สารเคมีตกค้างในร่างกาย

ความต้องการ
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- อบต. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างลานกีฬาประจําตําบล

- ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมู่บ้าน

- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน

๔.7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น

สภาพปัญหา

- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ท่ีอ่าน

หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

- กระแสโลกาภิวัฒน์และการส่ือสารไร้พรมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล

ต่อสังคมและครอบครัว ทําให้ละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม

- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน

ความต้องการ

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี

งามของท้องถ่ิน

- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจําตําบล/ห้องสมุดชุมชน/ท่ีอ่าน

หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลานน้ัน ได้

พิจารณาสรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี ประจําปี 2564

– 2566 ซ่ึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตําบลดงลาน คือ “ภายในปี 2565

ตําบลดงลาน แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การเกษตรย่ังยืนหลากหลาย กระจายรายได้ส่งเสริมภูมิปัญญา
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พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงจากการส่งเสริมการออกกําลังกาย มี

ระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด การจัดลําดับความสําคัญของ

ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ตําบลดงลานเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ตลอดไป สําหรับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบลดงลาน ได้กําหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว #

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ( Goals )

มีการจัดการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน มีสวนสาธารณะใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.๑ ให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี

1.๒ ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

2.3 ส่งเสริมการจัดเวทีสาธารณะในการเจรจาไกล่เกล่ียความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

3. แผนงานการเกษตร

3.๑ คุ้มครองและกําหนดพื้นท่ีอนุรักษ์เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

3.๒ เร่งรัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน น้ํา และป่าไม้แบบบูรณาการในเชิงระบบลุ่มน้ํา

3.๓ เร่งดําเนินการปลูกป่าบนพื้นท่ีที่มีศักยภาพในเขตป่าอนุรักษ์ ป่าเอกชน ป่าสาธารณะ

และป่าไม้ในเขตชุมชน

3.๔ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ที่เส่ือมโทรม

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต

3.๕ พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการเชิง

ระบบนิเวศการการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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4.๑ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชนและบุคลากรของรัฐในท้องถิ่น

4.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการนํ้าเสียขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนและ

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังที่สาธารณะประโยชน์

4.6 พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน

และประชาชนมีส่วนร่วม

# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ #

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ( Goals )

ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดความยากจน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของจํานวนประชากร

ท้ังหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖5

1. แผนงานการเกษตร

1.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

๑.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยาจนตามนโยบายของรัฐ

และภารกิจการช่วยเหลืออื่นๆ ให้กระจายถึงคนจนอย่างท่ัวถึง

๑.3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

๑.4 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้าอย่างครบวงจร

1.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาระบบส่งน้ําและจัดหาแหล่ง

กักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ําในไร่นา

1.6 พัฒนาประสิทธิภาพและปรับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงสู่ถนนสายหลัก

อันเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและขนส่งสินค้าในภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีน ที่มี

การเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างทางบกและทางอากาศ

# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น #

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ( Goals )

ประชาชนมีการอนุรักษ์ รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีดี และได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญา

เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน



24

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นเอกลักษณ์ประจําตําบลดงลาน

๑.๑ พัฒนาบุคลากร และประชาชนในวงการศาสนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในแก่นแท้ของ

ศาสนาและวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสในการเผยแพร่ให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย

๑.๒ พัฒนาประชาชนและองค์กรชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

แก่นแท้ของศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้แก่

ชุมชน

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาคุณภาพบริการด้านการรักษาพยาบาลและ

การส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย เช่น การนวดแผนไทย และยาสมุนไพร

๒.๒ สนับสนุนธุรกิจการจัดประชุม/สัมมนา ให้มีมาตรการจูงใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองศูนย์กลาง

การประชุมสัมมนาในภูมิภาค ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการควบคุม ดูแลมาตรฐานการบริการ

๒.๓ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางสังคมให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก

และมีจิตสํานึกที่จะร่วมกันฟ้ืนฟู รักษา และพัฒนาทุนทางสังคม

# ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต #

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ( Goals )

• ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิ

มนุษยชน ด้านการสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างท่ัวถึง

และคลอบคลุมเป็นธรรม ๑๐๐ % .ในปี พ.ศ. ๒๕๖5

• ประชาชนได้ รับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างท่ัวถึง โดยมีการจัดทํา
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ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุท่ีจะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และกําหนดไว้ใน

แผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ

เช่นกัน

(๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้

คนพิการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ

(3) การส่งเสริมด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีท่ีอยู่อาศัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน โดยส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้นําชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) เสริมสร้างความพร้อมของสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม ท้ังในด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งความรู้ของทุก

วัย

(๓) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหา ทักษะ รู้จักคิดและรัก

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาและจัดหาแหล่งการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น การจัดเวที

ประชาคมท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชน เป็นต้น

(๔) การส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธ์ิที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความ

เท่าเทียมกัน ควรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา

ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านข้อมูล

ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านความม่ันคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.2/ว

867 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1) การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ได้มาตรฐานสากลท้ังด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม

3) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกายในทุกระดับในทุกพื้นท่ี อย่างต่อเนื่อง

4) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาของจังหวัดเพ่ือมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ เช่น มวย ตะกร้อ ฟุตบอล และเทนนิส เป็นต้น
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5) ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการออก

กําลังกายและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนทุกวัย

6) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย

แผนงานการศึกษา

๑) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลกําหนด

ไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

พิจารณานําแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามความเหมาะสม

๒) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนาในการ

จัดบริการการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริการด้านโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

แผนงานสาธารณสุข

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการ

เข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ

พัฒนาศักยภาพ ผู้นําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ

2) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน โดยการ

เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและ

สังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือ

ทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น

3) สนับสนุนเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายยาเสพติดให้มีความทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวางแผนวิเคราะห์การดําเนินงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ



27

4) สนับสนุนมาตรการการป้องกัน ปราบปราบ และบําบัดฟื้นฟู โดยนําแนวทางการใช้พลัง

แผ่นดินภายใต้หลักการ “การป้องกันนําหน้าปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการบําบัดรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการ

ลงโทษโดยเด็ดขาด” โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6) การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน

บรรเทา ฟื้นฟู แก้ไขปัญหา อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและบูรณาการทํางานของ

ทุกภาคส่วนในสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติภัยที่ทันสมัยและมีเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพและปรับโครงข่ายการคมนามขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมโยงสู่ถนนสาย

หลัก อันเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและขนส่งสินค้าในภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีน

ท่ีมีการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทางบกและทางอากาศ

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

๑.๓ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาขาสาธารณูปการ ให้บริการได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

๒. การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

๒.๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเข้าถึงประชาชน

๒.๒ ขยายไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนให้ทั่วถึงทุกจุดเสี่ยง

๓. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

# ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย #

จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals)
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๑. ภาครัฐมีระบบและกลไกลการทํางาน ท้ังระบบการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถวัดผลงาน และผลการให้บริการแก่ประชาชนได้ท้ังด้านความพึงพอใจ และต้นทุนการ

ดําเนินงาน โปร่งใส มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อประชาชน และสังคมมากขึ้น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ และการพัฒนา

รายได้ของตนเองเพิ่มข้ึน มีระบบและกลไกสนับสนุนการกระจายอํานาจอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความโปร่งใส

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เกิดการบริการที่ดีและทันสมัย

๑.๑ สร้างเสริมให้ภาครัฐตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ี โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ๖

ประการคือ

หลักความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐตระหนักถึงสิทธิหน้าที่การมีจิตสํานึก

รับผิดชอบต่อสังคม และปัญหาของประชาชน มีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระทํา

หลักคุณธรรม เสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดม่ันในความถูกต้องดีงามซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบ

วินัย

หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจในการ

พัฒนา

หลักความคุ้มค่า โดยบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจํากัด ให้มีการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน

หลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบและมี

ส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินงาน

หลักนิติธรรม บังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรมต่อประชาชน

๑.๒ มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีทักษะ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

๒.๑ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวและการร้องเรียน
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๒.๒ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทาง Internet website

๒.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

๒.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ทําหน้าท่ีกํากับดูแล บริหารตรวจสอบการจัดซ้ือจัด

จ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรวจสอบได้

๓. การพัฒนาองค์กร ชุมชนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีขีดความสามารถในการประเมินศักยภาพชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการชุมชน การเสนอความต้องการและปัญหาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสาปี

๔. การส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล จังหวัด อําเภอ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบาย

ต่างๆของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 มีการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน มีสวนสาธารณะใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5

 ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดความยากจน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของจํานวนประชากร

ท้ังหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖5

 ประชาชนมีการอนุรักษ์ รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีดี และได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญา

เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน

การสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างทั่วถึงและคลอบคลุมเป็น

ธรรม ๑๐๐ % .ในปี พ.ศ. ๒๕๖5

 ประชาชนได้รับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5

 ประชาชนได้รับการบริการท่ีเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

องค์กร

กลยุทธ์
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๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี การบริการ การพัฒนาเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน การ

เสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยในท้องถิ่น และการสนับสนุนแนวนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัด อําเภอ

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อระบายน้ําร่อง

ระบายน้ํา รางระบายน้ํา สะพาน อาคารสถานท่ี

๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว โดยการให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ

เฝ้าระวัง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม การจัดให้มีสวนสาธารณะ

๔) พัฒนาเศรษฐกิจ โดย ส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาโครงสร้างด้านการเกษตร ระบบส่งน้ํา

แหล่งน้ําเพื่อการผลิต

๕) อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา สนับสนุนภูมิปัญญาเพ่ือสร้างรายได้ เพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

๖) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิ

มนุษยชน ด้านการสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ / ตัวช้ีวัด

1.มีการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน มีสวนสาธารณะใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศปีละ 1 ครั้ง

- จํานวนสวนสาธารณะในตําบลเพื่อใช้ในการพักผ่อน จํานวน1 แห่ง

- จํานวนการจัดค่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี

- มีการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 1 ระบบ กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 1 ครั้ง/ปี

- การรณรงค์การปลูกต้นไม้ ปีละ 1 ครั้ง

2.ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดความยากจน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของจํานวนประชากร

ท้ังหมด ในปี พ.ศ. ๒๕๖4

- จํานวนระยะทางถนนสู่แหล่งการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ปีละ ๒.00 กม.

- จํานวนระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรเพ่ิมข้ึน ๒.00 กม.

- จํานวนแหล่งน้ําท่ีตื้นเขินได้รับการขุดลอกขยาย 4 แห่ง

- ระยะทางในการขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 4 กิโลเมตร
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- จํานวนการฝึกอบรมอาชีพเสริม ๑ รุ่น/ปี รุ่นละ 5๐ คน

- จํานวนการอบรม/ศึกษาดูงานด้านเกษตรพอเพียง ปีละ 1 รุ่น

3.ประชาชนมีการอนุรักษ์ รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี และได้รับการสนับสนุนภูมิ

ปัญญาเพ่ือสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

- จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ําดําหัว

ผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน/ปีๆละ 1 ครั้ง

- จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 11 หมู่บ้าน/ป/ีครั้ง

- การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมหมู่บ้านจํานวน 1 ครั้ง / ปี

- จํานวนครั้งการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนและผู้นําชุมชน 1 ครั้ง/ปี

- จํานวนการจัดอบรม/จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง/1 กลุ่ม

4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านการสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างท่ัวถึงและคลอบ

คลุมเป็นธรรม ๑๐๐ % .ในปี พ.ศ. ๒๕๖4

- จํานวนครั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในตําบลดงลาน ปี ละ 1 ครั้ง

- จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา ในเขตตําบล 4 โรงเรียน/ปี

- ร้อยละของเด็กเล็กใน ศพด. และนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ(นม ,

อาหารกลางวัน) ครบ 100%

- จํานวนของผู้ด้อยโอกาสยากจนท่ีได้รับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ 400 คน/ปี

- ร้อยละของผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ท่ีได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 100 %

- ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอดส์ ท่ีได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจํานวน 12 คน

- ร้อยละของผู้พิการท่ีได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 100%

- จํานวนของหมู่บ้านที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข

- จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาระดับตําบล ๑ ครั้ง/ปี

- จํานวนของหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนด้านการกีฬา

- จํานวนการปรับปรุงทบทวนแผนป้องกันภัยปีละ ๑ ครั้ง

- จํานวนการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสําคัญประจําปี ๒ ครั้ง/ปี
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5.ประชาชนได้รับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4

- ระยะทางการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน 0.500 กม.

- ระยะทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 0.800 กม.

- จํานวนระบบประปาหมู่บ้าน ประปาสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 11 แห่ง/ปี

- จํานวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 88 จุด

- ระยะทางในการทําราง,ร่อง,ท่อระบายน้ําชุมชน เพิ่มข้ึน 200 เมตร

5. ประชาชนได้รับการบริการท่ีเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการขององค์กร

- จํานวนของประชาชนท่ีได้รับการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย 4 รุ่นๆละ ๕๐ คน

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.

- จํานวนโครงการที่สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์กลุ่ม

อปท.ในจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ

เตรียมการพัฒนา เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถ่ินให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความ

พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ

นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วน

ตําบลดงลาน จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชนน่าอยู่

สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานท่ีเข้มแข็ง”

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน (SWOT) ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength)

1. องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นนิติบุคคลท่ีสามารถกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน การ

บริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและการเงินการคลังได้อย่างมีอิสระภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและ

สามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแยกกันอย่างชัดเจน (ในทางนิตินัย) ทําให้การ

บริหารงานมีเอกภาพ

3. พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง

4. มีแหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่านในพื้นท่ี (ลําน้ําพอง) และมีอ่างเก็บน้ําธรรมชาติ มีน้ําซับผุดเพ่ือใช้ในการ

อุปโภคบริโภค จํานวน 1 แห่ง บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7

5. มีสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้ คือ น้ําผุดบ้านซําจําปา หมู่ที่ 2, ถํ้าคช

สาร บ้านซําจําปาเหนือ หมู่ที่ 6, ถํ้าผาพวง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10, ถํ้าคีรีบรรพต บ้านซําจําปาหมู่

หมู่ที่ 2, ถํ้าประกายเพชร บ้านซําจําปาเหนือ หมู่ที่ 6, ถํ้าสิงโตทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5, และ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกจํานวนมาก

6. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ศูนย์ โรงเรียนประถมจํานวน 4 โรงเรียนและเป็นโรงเรียนขยาย

โอกาส มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 2 โรงเรียน

จุดอ่อน (Weak)

1. ประชาชนส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน

2. ถนนภายในหมู่บ้าน ทางเช่ือมหมู่บ้าน ทางเช่ือมตําบล บางเส้นทางชํารุดเสียหายในช่วงฤดูฝน การ

คมนาคมขนส่งเดินทางไม่สะดวกปลอดภัยและล่าช้าเนื่องจากภูมิประเทศมีสภาพลาดชัน

3. แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งและขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ําที่มี

ตามธรรมชาติให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

4. ท่ีดินที่ทํากินมีจํากัด เอกสารสิทธิ เป็น สปก. ทําให้ขาดโอกาสในการใช้เป็นทุนในการพัฒนาทางการ

ผลิต

5. มีปัญหาการอพยพแรงงานไปทํางานต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ในโรงงาน

อุตสาหกรรม
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6. กลุ่มองค์กรประชาชนบางส่วนยังขาความรู้ความสามารถในการจัดบริหารจัดการเงินทุนหรือบริหารจัด

กรกลุ่มยังไม่ดีเท่าท่ีควร

7. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประเภท ยาบ้า กัญชา

8. มีปัญหาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน มีการระบาดของไข้เลือดออกเป็นประจําทุกปี

9. มีปัญหาเรื่องการพนัน และมีอบายมุขต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น สนุกเกอร์ การพนันมวย หวย

10. บุคลากรใน อบต. ยังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง และบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ

การบริการสมัยใหม่ ท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง รวมท้ังขาดประสบการณ์และทักษะ

ในการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน

11. หมู่บ้านชุมชนขาดการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคและการเกษตร

12. การบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรท้องถิ่น ภาคประชาชนและส่วนราชการ

ยังขาดความคล่องตัว

13. การดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์

14. ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการ

ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. มีการใช้สารเคมีในการผลิตเป็นจํานวนมาก ต้นทุนการผลิตสูง (ปุ๋ย,ยาฆ่าหญ้า)

16. การบริหารจัดการองค์กรไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

17. มีข้อขัดแย้งทางการเมืองท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

18. มีการเผาป่าในพื้นท่ีเพื่อทําการผลิตอ้อยส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ฝุ่น ควัน ละออง ตลอดจนเกิด

ปัญหาสุขภาวะของคนในตําบล

โอกาส (Opportunity)

1. พรบ.กําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

2. พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ทําให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ี และพัฒนาระบบการบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มีความ

เข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

3. พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
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4. อยู่เขตกลุ่มจังหวัด ท่ีเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ําโขง (ไทย ลาว

กัมพูชา เวียดนาม จีน) และอยู่ในเส้นทางหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ท่ีเชื่อมระหว่างทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก (East-West Economic Corridor)

5. มีการติดตั้งเสาเครือข่ายโทรศัพท์ในพื้นท่ีทําให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก ตลอดจนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันต่อสถานการณ์

6. การเปิดประชาคมอาเซียน

7. เป็นพื้นท่ีติดต่อกับเมืองท่องเท่ียวสามารถพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีได้

อุปสรรค (Threat)

1. มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ในพื้นท่ี เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัยฯ การเปล่ียนแปลงของอากาศ

ปัญหาสภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีตําบลดงลานซึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้

2. ปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยม ค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก มีการรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ี

มีปัญหาต่อประชาชน มีค่านิยมในการดําเนินชีวิตตามแบบตะวันตกมากขึ้น เช่น การเที่ยวสถานบริการ การ

แต่งตัวตามแฟชั่น การใช้สินค้าเกินความจําเป็น ทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญของการพัฒนา

3. ความไม่ชัดเจนของการประสานงานและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถ่ิน

4. ปัญหาความขัดแย้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5. การเปิดประชาคมอาเซียน การจ้างงานบุคคลต่างด้าวแทนประชาคมในพื้นท่ี

6. ปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งท่ีเกิดจากประชาชนในพื้นที่และประชาชนนอกพ้ืนท่ีรวมถึงการ

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีปัจจัยไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ พื้นท่ี สปก.เป็นต้น

การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง

กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
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กําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.

ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.

ศ.2542 ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้

1.1 จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))

1.2 ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

1.3 ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2))

1.4 ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3))

1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4))

1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

2.3 ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา 68(4))

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ ด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย(มาตรา 16(2))

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา

16(5))

2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล

(มาตรา 16(19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ

ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
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3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา

68(8)

3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13))

3.4 จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3))

3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา

16(17))

3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ

ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)

4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

4.3 บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

4.5 การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12))

4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))

4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.1 คุ้ มค รอง ดู แล และบํ า รุ ง รั กษ าทรั พย ากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม

(มาตรา 67(7))

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2))

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ

ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(มาตรา 67(8)
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6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน

(มาตรา 17(18))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(มาตรา 45(3))

7.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน(มาตรา 16(16))

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

7.5 การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16))

ภารกิจท้ัง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถ

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง

ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล จะต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จะดําเนินการ มีดังนี้

6.1 ภารกิจหลัก

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา
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6.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.2 ภารกิจรอง

6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

6.2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง

วิเคราะห์อัตรากําลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ สําหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากน้ียัง

บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมี

ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย

ท่ีควรนํามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่

1.1 S มาจาก Strengths

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีท่ี เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกําลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน

ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์

1.2 W มาจาก Weaknesses

หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
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2.1 O มาจาก Opportunities

หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ัน เป็นผลมาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะ แสวงหา

โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

2.2 T มาจาก Threats

หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน (ระดับตัวบุคลากร)

จุดแข็ง S

1. มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นท่ี อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต.

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทํางาน

3. มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทําให้การทํางานมีความ

คล่องตัวสูงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้รวดเร็ว

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ

5. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครบถ้วนและพัฒนา

เสมอ

จุดอ่อน W

1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า

หลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องของทางราชการ

3. มีภาระหนี้สิน

4. ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานเน่ืองจาการ

ทํางานภายใต้ความเสี่ยงทางกฎหมายและพนักงาน

จ้างไม่มีความม่ันคงในการทํางาน

โอกาส O

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกิดความ

ร่วมมือในการทํางานง่ายข้ึน

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา

ข้อจํากัด T

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ

2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก

ของงาน
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3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

3. พื้นท่ีกว้างทําให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ

4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน (ระดับองค์กร)

จุดแข็ง S

1. บุคลากรมีความสามัคคีปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ

ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน

4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร

5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า

ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน

6. ส่งเสริมให้มีการนําความรู้และทักษะใหม่ ๆ ท่ีได้

จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน W

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ

2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี

3. อาคารสํานักงานคับแคบ

4. ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

โอกาส O

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี

2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน

3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทําให้รู้

สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพิ่มข้ึน

5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

ข้อจํากัด T

1. มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร คพ ว ก จ า ก

ค ว ามสั ม พั น ธ์ แ บบ เ ค รื อญ า ติ ใ น ชุ ม ชน ก า ร

ดําเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี

น้อง

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้

ท่ีมีจํากัดทําให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ

ทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จํานวน

ประชากร และภารกิจ
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8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ

8.1 การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ

ดังกล่าว โดยกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่วน

ราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ัน อาจกําหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
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มีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็

อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้

ท่ี
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน

(๒๕61 – ๒๕๖3)
ท่ี

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่

(๒๕64 – ๒๕๖6)
หมายเหตุ

๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๑ งานตรวจสอบภายใน ๓.๑ งานตรวจสอบภายใน

๔ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ๔ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๔.๑ งานบริหารท่ัวไป ๔.๑ งานบริหารท่ัวไป

๔.๒ งานนโยบายและแผน ๔.๒ งานนโยบายและแผน

๔.๓ งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ๔.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๔.๔ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๔ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๕ งานกฎหมายและคดี ๔.๕ งานกฎหมายและคดี

๔.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕ กองคลัง ๕ กองคลัง

๕.๑ งานการเงินและบัญชี ๕.๑ งานการเงิน

๕.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๕.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๕๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๕.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๖ กองช่าง ๖ กองช่าง

๖.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบและคุมควบอาคาร ๖.๑ งานก่อสร้าง
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8.2 การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง

จากขอ้ 8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง

จากภารกิจที่จะดําเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน

ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด

ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหนา้ จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ได้มีมติในท่ี

ประชุมคร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลจาก

ขนาดกลางเป็นประเภทสามัญ ปัจจุบันมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เป็นผู้บังคับบัญชา ฝ่ายข้าราชการประจํา โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ

มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย

ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน(๒๕61–๒๕๖3) ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม(่๒๕64-๒๕๖6) หมายเหตุ

๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (๑) ๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (๑)

๒ รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) (๑) ๒ รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) (๑)

๓ หน่วยตรวจสอบภายใน ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน

๓.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (๑) ๓.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (๑)

๔ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ๔ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๔.๑ หน.สํานักปลัด อบต.(นบห.ท่ัวไป ระดับต้น) (๑) ๔.๑ หน.สํานักปลัด อบต.(นบห.ท่ัวไป ระดับต้น) (๑)

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

๔.๒ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) ๔.๒ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)

๔.๓ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง) (๑) ๔.๓ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑)

๔.4 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) (๑) ๔.4 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) (๑)

๔.5 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑) ๔.5 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)

๔.6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) ๔.6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

๔.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑) ๔.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑)

๔.8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) ๔.8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

๔.9 ภารโรง (ท่ัวไป) (๑) ๔.9 ภารโรง (ท่ัวไป) (๑)
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๔.๑0 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) ๔.๑0 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑)

๔.๑1 คนงาน (ท่ัวไป) (๑) ๔.๑1 คนงาน (ท่ัวไป) (๑)

งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน

๔.๑2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (๑) ๔.๑2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (๑)

๔.๑3 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) ๔.๑3 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑)

ท่ี
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน

(๒๕61 – ๒๕๖3)
ท่ี

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่

(๒๕64 – ๒๕๖6)
หมายเหตุ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๔.๑4 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑) ๔.๑4 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)

๔.๑5 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑) ๔.๑5 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.16 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) ๔.16 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)

๔.17 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑) ๔.17 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง

๔.18 ครู (อันดับ คศ.1) (๑) ๔.18 ครู (อันดับ คศ.1) (๑)

๔.19 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.19 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

๔.20 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.20 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

๔.๒1 ครู (อันดับ คศ.๑ ) (๑) ๔.๒1 ครู (อันดับ คศ.๑ ) (๑)

๔.๒2 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.๒2 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

๔.๒3 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.๒3 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

๔.๒4 ครู (อันดับ คศ.๑) (๑) ๔.๒4 ครู (อันดับ คศ.๑) (๑)

๔.๒5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.๒5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

๔.26 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.26 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซําจําปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซําจําปา

๔.27 ครู (อันดับ คศ.2 ) (๑) ๔.27 ครู (อันดับ คศ.2 ) (๑)

๔.28 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.28 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

๔.29 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๔.29 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑)

งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี
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๔.30 นิติกร (ปก.) (๑) ๔.30 นิติกร (ปก.) (๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.31 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (๑) ๔.31 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (๑)

4.32 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 4.32 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

4.33 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)(1) 4.33 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)(1)

4.34 พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)(1) 4.34 พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)(1)

๕ กองคลัง ๕ กองคลัง

๕.๑ ผู้อํานวยการกองคลัง (นบห.การคลัง ระดับต้น) (๑) ๕.๑ ผู้อํานวยการกองคลัง (นบห.การคลัง ระดับต้น) (๑)

งานการเงินและบัญชี งานการเงิน

๕.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (๑) ๕.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (๑)

ท่ี
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน

(๒๕61 – ๒๕๖3)
ท่ี

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่

(๒๕64 – ๒๕๖6)

หมาย

เหตุ

๕.๓ จพง.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจํา) (๑) ๕.๓ จพง.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจํา) (๑)

๕.๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) ๕.๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๕.๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) ๕.๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๕.๖ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑) ๕.๖ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑)

๕.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) ๕.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

๖ กองช่าง ๖ กองช่าง

๖.๑ ผู้อํานวยการกองช่าง (นบห.ช่าง ระดับต้น) (๑) ๖.๑ ผู้อํานวยการกองช่าง (นบห.ช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง

๖.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑) ๖.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑)

๖.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (๑) ๖.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) (๑)

๖.๔ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) ๖.๔ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)

๖.๕ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑) ๖.๕ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)
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การกําหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม

อัตรากําลัง ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ดับต้น) จํานวน 1 คน และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อํานวยการ

กอง / อํานวยการ ระดับตน้ ) 3 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบญัชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซ่ึงแต่ละ

ส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จํานวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนกังานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ

พนักงาน เพ่ือนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3

เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนําปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกําหนด

จํานวนอตัราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง

ส่วนราชการ งาน
จํานวนพนักงาน(อัตราที่มี)

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป

สํานักปลัด อบต.
บริหารงานทั่วไป 4 - 5 5

งานกฎหมายและคดี 1 - - -
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 -

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - 1 -

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 -

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 - 8 -

กองคลัง

งานการเงิน 1 1 1 -

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - - 1 -

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 -

กองช่าง งานก่อสร้าง 2 - 2 -

เมื่อได้จํานวนพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ

สายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ได้นําเอาจํานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ

อัตรากําลัง มากําหนดตําแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารสว่นตําบลดงลาน ใน 5 ยุทธศาสตร์ ดงันี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตําแหนง่พนักงาน

ท่ีกําหนดรองรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและการ

ท่องเท่ียว

- การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน มีสวนสาธารณะ

ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จํานวน 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ.2564

- ปลัด อบต.

- รองปลดั อบต.

- หัวหน้าสํานักปลดั

- ผูอ้ํานวยการกองชา่ง

- นกัวิเคราะห์ฯ

- นกัพฒันาชมุชน
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- ผช.นักวิเคราะห์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

- ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดความยากจน

ไม่น้อยกว่า 80% ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในปี พ.ศ

.2564

- ปลัด อบต.

- หน.สป.

- ผูอ้ํานวยการกองชา่ง

- นั กพั ฒน าชุ ม ชน /ผู้ ช่ ว ย

นักพฒันาชมุชน

- ผูช้่วยนายช่างโยธา

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม

การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา

และสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา

ผู้ด้อยโอกาส

- รองปลดั อบต.

- นั ก พั ฒ น า ชุ ม ช น ผู้ ช่ ว ย

นักพฒันาชมุชน

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก

และเยาวชนในพ้ืนที่ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา

มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริม

ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก

สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา

- ปลัด อบต.

- รองปลดั อบต.

- นกัวิชาการศึกษา

- ผช.นักวิชาการศึกษา

- ครู / ผดด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ประชาชนมีการอนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ท้องถ่ินท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ปลัด อบต.

- รองปลดั อบต.

- หน.สํานักปลดั

- นกัพฒันาชมุชน

- นกัจัดการงานท่ัวไป

- ครู/ผู้ดแูลเด็ก

- ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

- ประชาชนได้รับกรพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคมการศึกษา

การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการสาธารณสุข

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

- ปลัด อบต.

- รองปลดั อบต.

- หน.สํานักปลดั
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เรียบร้อยอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมเป็นธรรม 100% ในปี พ.

ศ.2564 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ในด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน ครอบคลุม

ทุกหลังคาเรือนภายในปี พ.ศ.2564

- ผูอ้ํานวยการกองชา่ง

- นกัพฒันาชมุชน

- นกัจัดการงานท่ัวไป

- จพง.ป้องกันฯ

- ผูช้่วยนายช่างโยธา

- ผูช้่วยช่างไฟฟ้า

- ครู/ผู้ดแูลเด็ก

- ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

- ปลัด อบต.

- ผอ.กองคลงั

- นกัทรัพยากรบุคคล

- ผูช้่วยบุคลากร

- ผูช้่วยจพง.จัดเก็บรายได้

- จพง.การเงิน

- ผช.จพง.พสัดุ

- ผช.จพง.การเงินฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาการบริหาร

จัดการ การบริการ

โดยใช้เทคโนโลยีและ

การมีส่วนร่วม

- ประชาชนได้รับการบริการท่ีเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร

- พนกังานส่วนตําบลทุกระดับ

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ตําแหน่งที่ใช้ในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลัง ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลดงลาน ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกําหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน จึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนี้

ท่ี ส่วนราชการ/ตําแหน่ง กรอบ
อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ
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อัตรา

กําลัง

(เดิม)

ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6

๑ ปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๒ รองปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๓ หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

๓.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๔.๑ หน.สป. อบต.(นบห.ท่ัวไป ระดับต้น) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานบริหารท่ัวไป

๔.๒ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๓ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.4 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.5 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑)(คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.9 ภารโรง (ท่ัวไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๑0 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๑1 คนงาน (ท่ัวไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานนโยบายและแผน

๔.๑2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๑3 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๔.๑4 นักพัฒนาชุมชน ปก. (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๑5 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ท่ี ส่วนราชการ/ตําแหน่ง
กรอบ อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง

ใช้ในช่วงระยะ
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ
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อัตรา

กําลัง

(เดิม)

เวลา ๓ ปี ข้างหน้า

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑6 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๑7 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง

๔.๑8 ครู (อันดับ คศ.1) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.19 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒0 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม

๔.๒1 ครู (อันดับ คศ.1) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒2 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒3 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

๔.๒4 ครู (อันดับ คศ.๑) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒6 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซําจําปา

๔.๒7 ครู (อันดับ คศ.2 ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.๒8 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๔.29 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานกฎหมายและคดี

๔.๓0 นิติกร (ปก.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓1 จพง.ป้องกันฯ (ปง./ชง.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

4.32 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

(คุณวุฒิ) ๑

๑ ๑ ๑

4.33 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
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4.34 พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ท่ี
ส่วนราชการ/ตําแหน่ง

กรอบ

อัตรา

กําลัง

(เดิม)

อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง

ใช้ในช่วงระยะ

เวลา ๓ ปี ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6

๕ กองคลัง

๕.๑ ผอ.กองคลัง(นบห.การคลังระดับต้น) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานการเงิน

๕.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๕.๓ จพง.งานการเงินและบัญชี (ลจ.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๕.๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)

(คุณวุฒิ) ๑

๑ ๑ ๑

- - -

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๕.๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๕.๖ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๕.๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๖ กองช่าง

๖.๑ ผู้อํานวยการกองช่าง (นบห.งานช่างระดับต้น) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานก่อสร้าง

๖.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๖.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๖.๔ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

๖.๕ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑) (คุณวุฒิ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

รวม ๔9 ๔9 ๔9 ๔9 - - -
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10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน



หัวหน้าสํานักปลัด อบต.

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑)

โครงสร้างสํานักงานปลัด อบต.



ระดับ
อํานวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู พนักงานจ้าง

รวม
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. คศ.1 คศ.2 คศ.3 ภารกิจ ท่ัวไป

จํานวน ๑ - - ๒ ๑ - - 1 - - 3 - - ๑2 4 24

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง) (1)

- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (๑)

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)

- ภารโรง (๑)(ท่ัวไป)

- พนักงานขับรถยนต์ (๑) (ท่ัวไป)

- คนงาน (๑) (ท่ัวไป)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ปก./ชก.)(๑)

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ (๑)

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)

- ครู (คศ.๑) (4)

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๑)

- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๘)

- เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)(๑)

- ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

-พนักงานขับรถยนต์ (1)(ท่ัวไป)

-พนักงานดับเพลิง (1)(ท่ัวไป)

- นิติกร (ปก.) (๑)



ผู้อํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (๑)

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ.) (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)

-เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)

โครงสร้างกองคลัง

ระดับ
อํานวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง

รวม
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ท่ัวไป

จํานวน ๑ - - - - - - - - - ๑ 3 - 5





ผู้อํานวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(๑)

งานก่อสร้าง

- นายช่างโยธา (ปก./ชก.) (๑)

- นายช่างไฟฟ้า (ปก.) (๑)

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)

โครงสร้างกองช่าง

ระดับ
อํานวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง

รวม
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ท่ัวไป

จํานวน ๑ - - - - - - 1 - - - 2 - 4



ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) ระดับกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (๑)



ระดับ
อํานวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง

รวม
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ท่ัวไป

จํานวน - - - - - - - - - - - - - -













12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน กําหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดทุกระดับขั้น

โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ท่ัวไป

ในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่น ๆ

ที่จําเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ตระหนักเป็นอย่างย่ิง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

แห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย

โปร่งใส ในการทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน

และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันและ

เปิดกว้างซ่ึงการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย

2. องค์การบริหารส่วนตําบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทํางานท่ีต้องเข้าใจประชาชน

เป็นหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคําถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ

ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสําคัญ การอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ

เปิดโอกาสตอบโจทย์การทํางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ

WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ

หน่วยงานด้วย

3. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทํางานอย่างเตรียมการณ์ไว้

ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเร่ิมและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา

เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถ

ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่

สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมท้ังทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าท่ีได้

อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
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4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เร่ือง

เครื่องมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-

Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2563

ทั้งน้ีในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน ตามแนวทางข้างต้นนั้น

กําหนดให้ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนา

อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี

ต่อประชาชนและท้องถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเน้นท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเป็น

ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น

 การบริหารโครงการ

 การให้บริการ

 การวิจัย

 ทักษะการติดต่อสื่อสาร

 การเขียนหนังสือราชการ

 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลดงลานเล็งเห็นว่า

มีความสําคัญอย่างย่ิง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดํารงตําแหน่ง ในสังกัดน้ัน มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง

สถานท่ี ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่าง

ย่ิง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตําบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อ

หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตําบล

ดงลาน ประกอบด้วย

 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

 การบริการเป็นเลิศ
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 การทํางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน

พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลดงลาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวย

ความสะดวกให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

5. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ

6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระผิดทางวินัย
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