แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซา มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ทังยังใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

สารบัญ
เรื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๔. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
๕. ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
๘. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
- การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๑. บัญชีจัดคนลงสู่ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่
๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ภาคผนวก
แบบขอปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
- แบบขออนุมัติกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
- บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6

*****************
๑. หลักการและเหตุผล
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่ง พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง
และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลังที่จัดทาขันใน
ครังแรก
๑.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกา
หนดาตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผน
อัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนด
ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.4 จากหลักการ และเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซาซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพือ่ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ถูกต้องให้เหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ให้เหมาะสม
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๘ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ซึ่งมีประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง๓ ปี โดยให้มี
ขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดินตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน และสภาพปัญหาของตาบลวังดิน
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลวังดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าร่วมใน
การพิจาณา เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอ่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ
จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงาน
ร่วมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มต่างๆโดยในส่วนนีจะคานึงถึง

3.3.1 การจัดระดับชันงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชัน
งานในแต่ละประเภทเพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อไประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์กรดังนันในการกาหนดอัตรากาลัง
ข้าราชการในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมะสมหรือไม่หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึนโดยภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบงาน
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐานที่ว่างานที่ได้จะต้องมี
กระบวนและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่าอย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนันงานบางลักษณะ เช่นงานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบาง
ประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ดังนันการคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนันจึง
ทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบมากว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือน
ในภาคเอกชนนอกจากนันก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจาณาปริมาณงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่เพราะในบางครังอาจเป็นไปได้ว่างานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันทีลักษณะเป็นโครงการพิเศษหรืองานของหน่วยงานอื่นก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมายโดยสมมุติฐานที่ว่าหากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างทีนัยสาคัญอาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลัง
ใหม่เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 360 องศาเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือนาประเด็นต่างๆอย่างเรื่องการบริหารงานงบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี
3.6.1 เรื่องพืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจาการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพืนที่นันจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่นหากกาหนดโครางสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนันซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนันมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องเกษียณอายุราชการเนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจานวนมาก ดังนันอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการทังนีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึนทดแทนตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 การคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนันๆผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆอาจ
ทาให้การกาหนดกอรบอัตรากลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆกระบวนการนีเป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคึยงกันเช่นการเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่และปริมาณงาน
ใกล้เคียงกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังขององค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจานวน และการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการทุกคนโดยต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกอรบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็น
ระบบมากขึน นอกจากนันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม มากกว่าการ
เพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่งตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการาหนดกรอบตาแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงานทังๆที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมากรวามถึงในการพิจาณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสาย
อาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชกอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนีเป็นตาแหน่งประเภท
วิชาการโดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลยโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ากรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลังนีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิง
วิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการนอกจากนันการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลเหล่านีไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆเช่น
-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะให้เกิดการยอมรับได้มกกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องทีการเกลี่ย
อัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริงจะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัดประสิทธิภาพใน
การทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้องนวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนาผลการจัดทากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนีไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการอันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน
- การเก็บข้อมูลผลงานจะทาให้สามรถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในกาเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางานเพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมีความครบถ้วน
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินวิเคราะห์สภาพปัญหา
ในเขตพืนที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพืนฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพืนที่ที่สาคัญ ดังนี
๑. ปัญหาโครงสร้างพืนฐาน
- ปัญหานาท่วมถนนสายหลัก
- ถนนสายหลักชารุดเสียหาย
- ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
- ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังมีฝุ่นละอองมาก
- การสื่อสารไม่ทั่งถึง
- ลาห้วย คลองตืนเขิน

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ไม่มีแหล่งเก็บผลผลิตทางการเกษตร
- ขาดแหล่งนาเพื่อการเกษตร
- ศัตรูพืช
- ปุ๋ยมีราคาแพง
- ผลผลิตตกต่า
- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
- ขาดพืนที่เลียงสัตว์
- ขาดเครื่องพ่นยา
- ไม่มีตลาดกลางการเกษตร
- ขาดแคลนเมล็ดพันธ์พืชและอุปกรณ์การเกษตร
๓. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาผู้สูงอายุเด็กผู้พิการขาดคนดูแล
- ปัญหาการว่างงาน
- ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
๔. ปัญหาด้านแหล่งนา
- การขาดแคลนแหล่งนาผลิตประปาไม่เพียงพอ
- ปัญหานาเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหานาประปาภูเขาท่วมที่สาธารณะ
- ไม่มีถังพักนา- ปัญหาคลองตืนเขิน
- ปัญหานาประปาไม่สะอาด
- ปัญหาไม่มีสถานที่ก่อสร้างแหล่งนา
๕. ปัญหาสาธารณสุข
- ปัญหาไข้เลือดออกระบาด
- ปัญหาโรคอุจจาระร่วง
- ปัญหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอ
- ปัญหาไม่มีที่ทิงขยะ
- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
๖. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
- ปัญหาติดต่อราชการไม่สะดวก
- ปัญหาไม่มีศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
- ขาดการส่งเสริมการให้ความรู้จากทางราชการ
- สถานที่ให้บริการประชาชนคับแคบ และไม่สะดวก

๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เด็กยากจนไม่มีทุนการศึกษา
- เด็กขาดยานพาหนะไปเรียนหนังสือ
- ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในหมู่บ้าน
- ปัญหาอาหารกลางวันไม่เพียงพอ
- ขาดการส่งเสริมให้ยึดหลักศาสนาในการดารงชีวิต
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบุกรุกทาลายป่า
- สัตว์ป่าถูกล่า
- เกิดไฟป่าในฤดูแล้ง
- ปัญหาการพัฒนานาตกวังดิน
- ปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- พืนดินทาการเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- จัดหาปุ๋ยราคาถูก
- ส่งเสริมการเลียงสัตว์
- ขุดสระเก็บนา
- ส่งเสริมอาชีพ
- จัดสร้างตลาดกลางทางการเกษตร
- นาเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
๒. ความต้องการด้านสังคม
- จัดฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด
- สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กกาพร้า
- จัดงบประมาณเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ
๓. ความต้องการด้านโครงสร้างพืนฐาน
- ซ่อมแซมถนนสายหลัก บ้านด่าน-นาหมัน และสายยางจุ้ม-หม่อนหินขาว
- ก่อสร้างถนน คสล.
- ก่อสร้างถนนลูกรัง
- ติดตังไฟฟ้าสาธารณะ
- ขยายเขตไฟฟ้า
- ขุดลอกคลอง ลาห้วย หนอง บึง

4. ความต้องการด้านแหล่งนา
- ขุดสระ, อ่างเก็บนา
- สร้างฝาย ทานบ
- ขุดลอกคลองหน้าฝาย
- ก่อสร้างถังเก็บนาฝน
- ก่อสร้างถังกรองนาใส
5. ความต้องการด้านสาธารณสุข
- จัดงบประมาณสนับสนุนนายาพ่นยุง
- จัดงบประมาณสนับสนุนทรายอะเบท
- จัดหาที่ดินเพื่อทิงขยะ
6. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร
- จัดสร้างแหล่งข้อมูลระดับหมู่บ้าน ตาบล
- จัดซือครุภัณฑ์สานักงานเพิ่มเติมงานเพิ่มเติม
- ปรับปรุงที่ทาการ อบต.ใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
- จัดอบรมด้านให้พนักงานส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหาร สมาชิก อบต.
7. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- จัดงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา
- ส่งเสริมนาหลักคาสอนศาสนาพุทธมาใช้กับชีวิตประจาวัน
8. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าใช้สอย
- จัดงบประมาณพัฒนานาตกวังดิน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดินนัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังดินจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนันยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนัน จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
ตำบลน่ำอยู่ อำชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดน
เติบโต”

พันธกิจ (Mission)
เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร
มีรายได้และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธกิจ
พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรให้ทั่วถึง
 เป้ำประสงค์ มีโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำนและรองรับกำรพัฒนำ

ตำบล อำเภอและจังหวัดตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ ร้อยละ ๗๐ ของโครงสร้ำงพื้นฐำน
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรและ
กำรอุปโภคบริโภค
๑.๒ แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำไฟฟ้ำและโทรศัพท์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ประชำชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ
- เพิ่มเส้นทำงคมนำคมเข้ำหมู่บ้ำน/ชุมชน
- มีระบบกำรระบำยน้ำที่ดีในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในพื้นทีห่ มู่บ้ำนและพื้นที่กำรเกษตร
- ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้
- มีไฟสำธำรณะครอบคลุมทุกพื้นที่

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

กองช่ำง
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ ๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 พันธกิจ

พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม พัฒนำปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับตลำดโดยมุ่งเน้นกำร
ลดต้นทุนกำรผลิต
 เป้ำประสงค์ ลดต้นทุนกำรผลิตได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภำพเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละของเกษตรกรที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร - เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
และกำรปศุสัตว์
- เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตร กำรปศุสัตว์
เพิ่มขึ้นและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรลดต้นทุนกำรผลิต
- มีตลำดรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร
๒.๒ แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ
- มีกลุ่มอำชีพมั่นคงและเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของ
ประชำชน
๒.๓ แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
- สถำนที่ท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ
- ประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4. ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ กำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 พันธกิจ

พัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ทุกเพศ ทุกวัย ส่งเริมกำรกีฬำและ
เสริมสร้ำงสถำบันครอบครัวเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้มีควำมมั่นคงเข้มแข็งมีควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
 เป้ำประสงค์ ประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละของครัวเรือนที่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำกำรสำธำรณสุขและสังคมสงเครำะห์

๓.๒ แนวทำงกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้รับควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๓ แนวทำงกำรส่งเสริมกีฬำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- นักเรียนนักศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ
อำหำรกลำงวัน และอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ
- ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน
- ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีควำม ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- กำรระบำดของยำเสพติดลดลง
- ปัญหำอำชญำกรรมลดลง
- ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง
- ประชำชนมีควำมสำมัคคีปรองดองกัน

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด อบต.
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ ๑. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พันธกิจ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จำรีตประเพณีภูมิปัญญำอันดีของท้องถิ่น
 เป้ำประสงค์ กำรอนุรักษ์ ถ่ำยทอด และสืบสำนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จำรีตประเพณีภูมิปัญญำอันดีของ

ท้องถิ่นตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำร
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๔.๑ แนวทำงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมศีลธรรมและ
จริยธรรมของประชำชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- ประชำชนสำมำรถนำคุณธรรมจริยธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔.๒ แนวทำงกำรส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

- ประเพณีวัฒนธรรมอันดีได้รับกำรอนุรักษ์และ
สืบทอด

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด อบต.
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องงถิ่นและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ
พัฒนำกำรบริหำรจัดหำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้หลักกำรมีส่วนร่วม
 เป้ำประสงค์ ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำร
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
๕.๑ แนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- มีกำรปลูกป่ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบรูณ์เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นน้ำและ
แหล่งท่องเชิงธรรมชำติ

 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด อบต.
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งนาและส่งเสริม
พัฒนา พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 พันธกิจ

เพิ่มศักยภำพบุคลำกรและระบบกำรจัดกำรให้สะอำดโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น ธรรมและรวดเร็ว
 เป้ำประสงค์ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบระบบกำรจัดกำรของบุคลำกร
ของรัฐได้ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ ร้อยละของประชำชนที่มีส่วนร่วมด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๕.๑ แนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
- บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องสะอำดโปร่งใส
ทำงำนของบุคลำกร
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
๕.๒ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเมืองกำรปกครองและ - ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
บุคลำกรในภำครัฐและสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องได้
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด อบต.,กองคลัง,กองช่ำง
 ควำมเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ ๗. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 9. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(Good
Governance)

ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
...............................................
ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อปท.กาหนดให้มีการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ดังนันงานบริหารงาน
บุคคล จังเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ผู้บริหารนาไปเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล และกาหนด
นโยบายและกลยุทธ์ด้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี
ขอบเขตและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือโครงการซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุด
แข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เกิน
ทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนียังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ จุดอ่อนทีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยทีควรนามาพิจารณา 2 ส่วนดังนี
1. ปัจจัยภายใน (internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้นส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้นการ
ผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องได้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Wrakneses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานัน
2. ปัจจัยภายนอก ( External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจาการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กรเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรโอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนัน
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน
2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อกาจัดที่เกิดขึนจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึนให้ได้จริง
พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. การส่งเสริมการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. การส่งเสริมการพานิชย์ และการลงทุน
6. การพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
7. การสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
8. การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพของประชาชน
9. การกาจัดขยะมูลฝอย และนาเน่าเสีย
10. การจัดการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
11. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
12. การส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัน
เหตุการณ์
13. การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การ
ผลการวิเคราะห์
จะบรรลุวิสัยทัศน์ ต้อง
นโยบายเกี่ยวกับ
วิเคราะห์
ดาเนินการดังนี
ทรัพยากรบุคคล เมื่อ
Swot
เทียบกับพันธกิจที่
รับผิดชอบ
จุดแข็ง -บุคลากรที่มาก
-ควรกาหนดนโยบายอัตรา ยกเลิกอัตรากาลังคนใน
-บุคลากรมีทักษะหรือความชานาญ
กาลังคนเพื่อจัดอัตรากาลัง พันธกิจที่ไม่จาเป็น แล้ว
งานมาก
ให้เหมาะสมกับงาน
นาอัตรากาลังคนไปใช้ใน
-งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
-ควรมอบหมายอานาจ
พันธกิจที่มีความจาเป็น
และมีแรงจูงใจมีมาก
ระหว่างผู้บริหารกับระดับ
-ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญกับ ปฏิบัติงานให้มากขึน
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
-โครงสร้างสายงานแบบแนวดิ่ง ทาให้
การสั่งการ การบังคับบัญชามีความ
ชัดเจน
จุดอ่อน -บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังรับรู้
-ควรกากับนโยบาย
กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
เรื่องวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
เกี่ยวกับการจัดองค์กรแห่ง รับทราบนโยบายด้าน
หน่วยงานค่อนข้างน้อย
การเรียนรู้ในเรื่อง
โครงสร้างการบริหารงาน
-โครงสร้างสายบังคับบัญชาแบบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ และให้ทุกส่วนถือปฏิบัติ
แนวดิ่ง ตามระบบราชการแบบดังเดิม พนักงานทราบ
เป็นพันธกิจที่สาคัญของ
ทาให้การบริหารงานมีขันตอนมาก
-ควรมอบหมายอานาจ
ทุกส่วนราชการ
ล่าช้า
ระหว่างผู้บริหารกับระดับ
ปฏิบัติงานให้มากขึน

โอกาส

- มีบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละ
ด้านเพียงพอและสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ข้อจากัด -พรบ.บริหารงานบุคคล กาหนด
อานาจผู้บริหารท้องถิ่นไว้มากทาให้
บางครังบรรจุแต่งตังบุคลากร ยังขาด
การศึกษาค่างาน ปริมาณงานที่
เพียงพอ

-ควรกาหนดนโยบาย
โครงสร้างการบริหารงาน
โดยเน้นการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
มีภารกิจร่วมกันในการ
สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และผู้บริหารควร
มอบหมายงานตามพันธ
กิจขององค์กรให้ชัดเจน
-ควรกาหนดนโยบายด้าน กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
อัตรากาลังคนและการ
รับทราบนโยบายด้นอัตรา
บริหารอัตรากาลังคนให้ กาลังคนและการบริหาร
ชัดเจน
อัตรากาลังคนและให้ทุก
ส่วนถือปฏิบัติเป็นพันธกิจ
ที่สาคัญของทุกส่วน
ราชการ

การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามา
ช่วย ทังนีเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืนที่ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทังนีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี
๑ ด้านโครงสร้างพืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางนาและทางบก
(๒) ให้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายนา
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๖) การสาธารณูปการ
๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๓) การผังเมือง
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๖) การควบคุมอาคาร
๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๔) ให้มีตลาด
(๕) การท่องเที่ยว
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ - ฯลฯ ๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๓) การจัดการศึกษา
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางนาที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทัง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคานึง
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพืนที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)กาหนดให้เป็น
อบต.สามัญ โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนราชการ ได้แก่
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
กาหนดให้มีกรอบอัตรากาลัง พนักงานส่วนตาบลจานวนทังสิน ๑5 อัตรา ครู 1 อัตรา
ลูกจ้างประจา จานวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา รวมตาแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทังสิน จานวน 30 อัตรา ไม่มีความจาเป็นต้องปรับเพิ่มจานวนบุคลากร

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
และในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนัน อาจกาหนด
เป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนัน และ
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตังเป็นส่วน
ต่อไป ดังนี

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑.๑ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานสารบรรณ
๑.๓ ฝ่ายกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานตรวจสอบภายใน
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอานวยการ
- งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการศึกษากปฐมวัย
๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ข้าราชการและลูกจ้าง
- งานเกี่ยวกับวินัย
- งานกฎหมายและคดี
- งานด้านการเกษตร
๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายการเงิน
๒.๒ ฝ่ายบัญชี
๒.๓ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บภาษี
๒.๔ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายการเงิน
- งานการเงิน
- งานการรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานการเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานการทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.2 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
-

งานทะเบียนทรัพย์สิน
งานการพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์

-

งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานแผนที่ภาษี

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๓. กองช่าง

๓. ก่องช่าง
๓.๑ ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดนา
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานการประเมินราคา
- งานการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานการออกแบบและบริการข้อมูล
๓.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
- งานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานการระบายนา
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมผังเมือง

๓.๑ ฝ่ายก่อสร้าง
๓.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ ฝ่ายสาธารณูปโภค
๓.๔ ฝ่ายผังเมือง

หมายเหตุ

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.

ปลัด อบต.
( นักบริหารงาน อบต. )
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

(นักบริหารงาน อบต.6)

สานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น

๑ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
๒ ฝ่ำยนโยบำยและแผน

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น

๑ ฝ่ำยกำรเงิน
๒ ฝ่ำยทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น

๑ ฝ่ำยก่อสร้ำง
๒ ฝ่ำยสำธำรณูปโภค

โครงสร้างของสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
…………………………(๑)

ฝ่ายนโยบายและแผน
…………………………(๑)

- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
- ลูกจ้างประจา จพง.ธุรการ
- ครู (คศ.1) ถ่ายโอน
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ/ทักษะ) ถ่ายโอน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทักษะ)
- ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)

- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

โครงสร้างกองคลัง

ฝ่ายการเงิน
……………………………..(๑)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
- จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
……………………………..(๑)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
- จพง.พัสดุชานาญงาน
- ผช.จพง.พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น

ฝ่ายก่อสร้าง
……………………………(๑)
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1)
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)(1)
- ผช.นายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ำยประสำนสำธำรณูปโภค
……………………………(๑)
-

ผช.จพง..ประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
ผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
ผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
ผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน กาหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการตามที่กฏหมายกาหนดโดยมีระยะเวลา 3 ปี
ตามรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณะรรม
และจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัญคือการ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนันองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วน
ท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกันโดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทางานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วน
อื่นๆเช่นภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการ
เองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิง
โครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาใน
แนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อยมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไม่วาจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตังคาถาม
กับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือรองขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทังอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริหารต่างๆสามารถเสร็จในจุดเดียวประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไชด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสียงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรถนะ
สูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทังทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของต้น
ทังนีวิธีการพัฒนาอาจใช้วีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและดาเนินการให้
ไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ดังนี
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทาง
วินัย
*************************************************

