
แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑ 
  

๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เชียงบาน  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  จึง
จ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับ
แผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม                    

ข้อ 12 การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่
ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ต้องค านึงถึงลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความ
ยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลและงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยก าหนดต าแหน่ง
ดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรียนสามัญ  

ข้อ 13  การก าหนดพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการ ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา ( ก.อบต.จังหวัดพะเยา) ก าหนดให้ใน
การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะเวลา 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดขอบ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน  เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคตรวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆในส่วนนี้จะค านึงถึง 
    3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย 
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้ เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อน
จะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบั ติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
    3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งทีจ่ะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต.ก  และงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนา ภารกิจ
และลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดย
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 
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- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างประเภทจา้งทั่วไป 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ งานสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละ
ต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นความรู้ในเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ การส ารวจ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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- ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการ
ประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผน
ครอบครัว     การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและ
ควบคุมโรค การปูองกันโรคระบาด การปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
 

 (3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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Effective Manpower Planning Framework
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 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective  :  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานจะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะใช้วิธีมอบหมายงานในหน้าที่ให้บุคคลนั้นรับผิดชอบ เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure  :  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้น
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่ง
ควรมีเป็นส าคัญ  
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ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจ านวนปริมาณมากจะ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝุายนั้น 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

- พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
 สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า ดังนี้   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
 

หมายเหตุ 
1.  230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2.  6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3.  1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 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 :  เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เชียงบาน  (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ) มายึดโยงกับ
จ านวนกรอบก าลังคน ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน (การตรวจประเมิน LPA)  
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กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues  :  น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก 
เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดกองมาก จะท าให้เกิดต าแหน่งงาน
ขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งาน
สารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน เป็นองค์กรทีม่ีพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ระหว่างพ้นที่เมืองและชนบท ระยะทาง
ห่างจากตัวจังหวัดมาก จึงท าให้ไม่มีผู้มาประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้นจึงต้องมี
การพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังทดแทนกันได้ การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะโดยเฉพาะการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่
ว่าง หรือการมอบหมายให้แต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เพ่ือให้สามารถมี
บุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกบัก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการ
อัตราก าลังจากหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน  และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการขอ
ค าแนะน า ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เป็น
การวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและ
ก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking  :  เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน  อ าเภอเชียงค า จ.พะเยา  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน มีจ านวนหมู่บ้าน ประชากร  
ลักษณะภูมิประเทศ  บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชากร   
ลักษณะภูมิประเทศ  บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 
 

อบต.เชียงบาน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา อบต.น้ าแวน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ปลัด อบต  
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 - 
ปลัด อบต  
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 - 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 - 
รองปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 - 

ส านักงานปลัด   ส านักงานปลัด   
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 - หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
- 1 

นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 1 - หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 - 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 1 - 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - 
นิติกร (ปก.) 1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) 1 - 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 1 - นิติกร (ปก./ชก.) - 1 

นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 - เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง.) 1 - 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 - ลูกจ้างประจ า   

เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ชง.) 1 - นักจัดการงานทั่วไป 1  
ครูผู้ดูแลเด็ก 5 - ภารโรง 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างท่ัวไป   

ผช.พนักงานขับรถยนต์ 1 - พนักงานขับรถยนต์ 1  
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 9 - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1 - 
พนักงานจ้างท่ัวไป   พนักงานขับรถยนต์ 1 - 
พนักงานดับเพลิง 2 - คนงานแต่งสวน 1 - 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 - พนักงานดับเพลิง 2  

คนงานทั่วไป 1 - คนงานทั่วไป 1  

นักการภารโรง 1 - กองคลัง   

กองคลัง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- 1 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) 1 - 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑๓ 
  

อบต.เชียงบาน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา อบต.น้ าแวน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

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

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 1 - ลูกจ้างประจ า   
นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี  1 - 
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 - ผช.จัดเก็บรายได้ 1 - 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 1 - ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ 1 - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   กองช่าง   
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1  ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1 - 

กองช่าง   เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 1 - 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- 1 นายช่างโยธา (ชง.) 1 - 

นายช่างโยธา (ชง.) 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   
นายช่างเขียนแบบ( ปง./ชง.) - 1 ผู้ช่วยช่างโยธา   
เจ้าพนักงานธุรการ 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 
1 - 

ผช.นายช่างโยธา 1 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.) 1 - 
ผช.นายช่างไฟฟูา 1 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
1 - 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

1 - นักวิชาการศึกษา(ปก.) 1 - 

นักวิชาการสุขาภิบาล 1 - ครูผู้ดูแลเด็ก 4 - 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 - พนักงานจ้างท่ัวไป   
ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ 1 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 - 

พนักงานจ้างท่ัวไป   กองสวัสดิการสังคม   
ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ 1 - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 
 
 

- 1 
   



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑๔ 
  

อบต.เชียงบาน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา อบต.น้ าแวน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

   เจ้าพนักงานธุรการ - 1 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ   

   ผช.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 1 - 
   ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 - 
      
      
      
      
      

รวม 48 4 รวม 42 4 
รวมอัตราก าลังทั้งสิ้นของ  
อบต.เชียงบาน 

52 อัตรา รวมอัตราก าลังทั้งสิ้นของ อบต.น้ าแวน 46 อัตรา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
จ านวน 40,818,400บาท จ านวน 40,000,000 บาท 

 
จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลน้ าแวน  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิ
ประเทศงบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังทีแ่ตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 
2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่
อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  ส่วน
ต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ส าหรับสาย
งานผู้บริหารหรืออ านวยการท้องถิ่น และได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้จ านวนพนักงานส่วน
ต าบลตามกรอบอัตราก าลังที่ตั้งไว้ จะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑๕ 
  

1) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
  2) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

   3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
  4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น
ลงได ้
  5) ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  โดยรวม 

6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
  7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคั ดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๒) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
          2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  

  2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เช่น กฎระเบียบ การ
แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

           2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 ๓) เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑๖ 
  

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 2561 – 2563   

 ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ 
และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน นั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลเชียงบาน คือ  
“ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  น าเศรษฐกิจ  มีจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานก่อนวัย
เรียน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วม
คิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลปอเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ตามนโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ต าบลเชียงบาน  ซ่ึงได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน

เศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยวและการลงทุน 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้าน

การเกษตร เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
4. การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการ

ประกอบอาชีพ 
5. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนา/ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 

2.ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 นโยบายผู้บริหารแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน  
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3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
5. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
6. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมาย                  

เพ่ือสร้างหลักประกันที่ม่ังคง 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
9. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการ

ประกอบอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม   เพ่ือการด ารงชีวิต 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

๔. ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปกปูองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
6. สร้างความเข็มแข็งขององค์กร/ชุมชน 
7. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย 

ส่ ง เสริมสนับสนุนการ เมืองการปกครองในระบบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 

๕ . ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการองค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร 
5. พัฒนาระบบและคุณภาพให้บริการประชาชน การปฏิบัติราชการและ                 

สร้างความโปร่งใส 
6. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
7. การพัฒนาระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง               

กับสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ให้การสนับสนุนการจัดท าและด าเนินการตามแผนชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล 

จากนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
ต าแหน่งที่ต้องการในการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ 2561 – 2563  โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   4   ส่วน ได้แก่       
ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  52  
อัตรา เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึง  ปริมาณงาน  มีการเปรียบเทียบ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลา  ที่ใช้ เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน  เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นศูนย์รวมในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการก าหนดต าแหน่งแต่ละต าแหน่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ/
โครงการ และปริมาณงาน จึงต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานในองค์กร  คือ  วางคนให้
เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ  งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 
จุดแข็ง (Strenght = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

๑) เขตพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี 
๒) ท าเลที่ตั้งทางภูมศิาสตร์เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกจิและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้แก ่ล าไย ข้าว ข้าวโพด  
๓)  มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี หลากหลายสามารถ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได ้
๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถพูด อ่าน เขียน ได้หลากหลาย
ภาษา 
๕) มีการสอนศิลปวัฒธรรมของไทลื้อ จากผูสู้งอายุในชุมชน 
 

๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2) ปัญหาสังคม  ได้แก่  ปัญหายาเสพติด, การสื่อสาร 
3) การสื่อสารด้านภาษาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆ 
4) บุคลากรในองค์กรการบรหิารสว่นต าบลมไีมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการ,งานบริการชุมชน 
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โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 
๑) ในพื้นที่มีทรัพยากรปุาไม้และวฒันธรรมชาวไทยลื้อที่
หลากหลายสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ได้และเป็นการสร้างรายไดท้ี่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่หากได้รับการส่งเสรมิจากหนว่ยงานภาครัฐ 
๒) มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้
ให้แก่ราษฎร 
๓) ราษฎรในพ้ืนท่ีมีภูมิปญัญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถ
สร้างเป็นรายได้แก่ราษฎรได ้
 

๑) ค่านิยมในด้านการกินอยู่  จารตีประเพณี มตี่อผลการ
ด าเนินงาน 
๒) งบประมาณที่ได้รับจากการจดัสรรในการพัฒนาพื้นที่ไม่
สมดลุกับพ้ืนท่ีและปริมาณการพัฒนา 
๓) พื้นทีใ่นเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวนและภูเขาสงูชันเป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทาง 
๔) การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามประมาณ
การที่ตั้งไว้ท าให้การพัฒนาและการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ชะงัก 
๕) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของประชาชนท าให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นทุกป ี

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  

พันธกิจ 
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปูาหมายเดิม และขยายในพ้ืนที่เปูาหมายใหม่ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย

มูลค่าการค้าชายแดน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน

เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
เปูาประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. พัฒนาการค้า การลงทุน 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๒๐ 
  

5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาสทางการ

ตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 

ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐานในระดับสากล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการอ านวย

ความสะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืนๆ 

6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบ         
โลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor) 

7. พัฒนาแหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปูาประสงค์ 
1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
5. สร้างกลไกปูองกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ

ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้าน

อาชีพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์ 
1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการ

เกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตปุา เขตชุมชน และเขตเมือง 
2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตปุา เขตชุมชน และเขตเมือง 
     1.1 ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้   3  อย่าง ประโยชน์   4  อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือ

แจกจ่ายแก่ประชาชน และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 

       2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
       2.2 เฝูาระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
       2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน 
และไฟปุา 
       3 .2  ผลั กดั น  ส่ ง เสริ ม ให้องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  มี การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
เปูาประสงค์ 
1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
2. ปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
3. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
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4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา  
                (พ.ศ.2559 – 2561) 
 วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ

เพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือสร้าง

หลักประกันความม่ันคง 
7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปกปูอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
  การวิ เคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่ วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 5 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มี
สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง  เช่น  

4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการคมนาคมภายในต าบล - หมู่บ้านไม่สะดวก 
(2) ปัญหาถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรไม่สะดวก 
(3) ปัญหารางระบายน้ า  มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน  บางหมู่บ้านช ารุด , เสียหาย 

บางส่วนท่อระบายน้ าอุดตัน / รางระบายน้ าตื้นเขิน 
(4) ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 
(5) ปัญหาศนูย์เด็กเล็กประจ าหมู่บ้านมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
(6) ปัญหาหอกระจายเสียงประจ าหมู่บ้านช ารุด  บางหมู่บ้านขาดเครื่องขยายเสียงและ 

ล าโพง 
(7) ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น ประปาหมู่บ้านไม่ไหลในช่วงหน้าแล้ง 
ความต้องการ 
(1) ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค/ก่อสร้างถนน  ไฟฟูา เส้นทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร

ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
(2) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(3) จัดระบบประปาเพ่ืออุปโภค – บริโภคในพื้นที่ 
(4) ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
(5) ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แข็งแรงและปลอดภัย 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่ า  
(2) ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
(3) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานท า 
(4) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน เกิดการอพยพแรงงาน 
ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
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(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้กับประชาชน 
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

เพ่ิมรายได ้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี 

4.3 ด้านสังคม – การศึกษา 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(2) มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่คลอบคุมทั้งระบบ 
(3) ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ 
     การเรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น 
(4) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
(5) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยท างาน 
(6) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(7) ปัญหาความยากจน 
(8) ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร 
(9) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(2) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน 
(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร  
สภาพปัญหา 
(1)  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล ขาดความรู้ 

 และประสบการณ์ในการท างาน 
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน มีไม่เพียงพอ 
(3) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
(4) ปัญหาการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
(5) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ความต้องการ 
(1) จัดระบบและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน

ส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย 
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นท่ียากล าบาก 
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สภาพปัญหา 
(1) การบุกรุกปุาเพ่ือท าการเกษตรของราษฎร 
(2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ขาดการจัดท าทะเบียน ปูายเขตท่ีสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(5) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(6) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(7) การขาดแคลนน้ าใช้ด้านอุปโภค – บริโภค และการเกษตรไม่เพียงพอ 
ความต้องการ 
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(5) จัดท าทะเบียน ปูายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(6) จัดท าโครงการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(8) จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และการเกษตร และรณรงค์ให้ประชาชนร่วม 
     อนุรักษ์แหล่งน้ า – ต้นน้ า 

ภารกิจทั้ง  5  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบริหารต าบลเชียงบานจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
จริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
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5.ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิคการ SWOT 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการ
ด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
    และสิ่งปฏิกูล 

(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(5) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ยังเหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดี เช่น 
มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผู้ เสียสละ 2324 และ อนุสรณ์ ผู้ เสียสละ 2324           
พระเจ้าทันใจ  พระพุทธสิหิงค์ศากยมุนี    กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านทุ่งมอก    
จุดอ่อน 

ถนนที่ใช้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านบางหมู่บ้านช ารุด  และรางระบายน้ าอุดตัน ในช่วงหน้าฝนจึงท าให้การ
คมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป - มาค่อนข้างล าบากและมีพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

โอกาส 
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเอกชน ภาครัฐอ่ืนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับแนวนโยบาย

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ท าให้การประสานงานในส่วนนี้มีความราบรื่น  
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม   

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนด
ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

บุคลากร ผู้ให้ค าแนะน าและติดตามผล ประชากรมีหลากหลาย ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพราะมีความเชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่ 

  

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอ่ืนที่จะให้บริการและความรู้ 

ตลอดทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน

โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเอง
ได้  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จึงมีความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่ม
จากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง งานไทลื้อ งานชาติพันธ์ เป็นต้น จึงท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่าง อบต. กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  
และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน จะมีการ
ประชุมพนักงานประจ าเดือนทุกเดือน  เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละ
ส่วนราชการ  จึงท าให้การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ   และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเปูาหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกัน
ของทุกฝุายทั้งฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย   

โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินตามแผนงานและการวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะ
ของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจาก
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กรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  
แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การผังเมือง 
(5) ให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ได้แก่ ล าไย , ข้าว  , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,  และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ์
สวยงาม  

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงาน

หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการ
พัฒนาอาชีพและการแปรรูป  

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการ มี

ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สิน

ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ท าให้ความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

จุดอ่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา  ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงาน
ของกลุ่มเปูาหมาย  และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พ้ืนที่มาก  การใช้เทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความ
ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น  การก าจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้าง จิตส านึกของ
ประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ

และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  หรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจถึงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา การ
จัดสรรงบประมาณ  โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   
ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีชนเผ่าประจ าปี  
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จุดอ่อน 
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะ

มีบุคคลากรตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง 
ปัจจุบันบุคลากรทางด้านการศึกษายังขาดการท างานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี  ส่วนเยาวชนยัง
ขาดความสนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ 

โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงค า มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้าม า
อาจท าให้วิธีชีวิตของชาวไทยลื้อเปลี่ยนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่อื่น 

(5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร 

(6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(7)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อ่ืน  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
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จุดอ่อน  

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียง

บาน ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พะเยา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกดิผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดได้ให้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
และให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียง
บาน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เป็นส าคัญ 
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การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการท างาน (Workflow analysis) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการท างาน เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถท าการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 ปัจจัยภายใน 

๑. บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายด้าน และมีประสบการณ์ในการท างาน 
๒. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๓. มีความขยันและอดทน 
๔. เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
๕. บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
๖. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 

 ๗. กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการท างานน้อย และการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
เพ่ือการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT 
 ๘. การกระจายกันอยู่ของกองงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่ ส่งผลให้การ
ควบคุมดูแลบุคลากรเป็นไปอย่างยากล าบาก 
 ๙. ขาดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กร ขาดจิตส านึกรักองค์กร และขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง 

๑๐. ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมการท างานระหว่างบุคคลกับบุคคล 
๑๑. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
๑๒. บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
๑๓. บุคลาการในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ ในข้อระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติราชการ 
๑๔. ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ปัจจัยภายนอก 

 ๑. ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานสามารถ
รับบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ๒. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความส าคัญและเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและอุปสรรคของการ
พัฒนาพนักงาน ซึ่งจะเอ้ือต่อการให้ความสนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัยเอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น 
 ๔. ก.อบต.จังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด้วยตนเอง   
มากขึ้น 
 ๕. มีสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เชี่ยวชาญ ทั้งหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
เป็นช่องทางในการการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ๖. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 ๗. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาพนักงาน/บุคลากรไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

๘. ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับให้ตรงกับอัตราก าลัง 
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6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 

16(10)) 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 
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ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จ าเป็น

และสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 

(3)) 
5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(มาตรา 17 (16)) 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

   วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
  
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT  Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT  Analysis มี
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

  
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  (ระดับตัวบุคลากร) 

 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔5 ปี  เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน 

ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดย 

ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  

จุดอ่อนW 
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง 

กฎระเบียบของทางราชการ 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด 

ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้  

ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 

การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 
 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได ้

ไม่พอ 
    ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ ชุมชนจ ากัด                                                                                       
    ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย 

งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น งาน
สาธารณสุข  งานช่าง          

5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็น
อย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

ข้อจ ากัดT 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
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4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ   ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา  ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ที่เรียกว่า  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ได้มีการผสมผสาน
หลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการด าเนินการตามหลักกฎหมาย
มหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา 
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอื่นๆงานเก่ียวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  งานเกี่ยวกับแผนงาน  และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว      
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค 
การปูองกันโรคระบาด การปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
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 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
 “ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  น าเศรษฐกิจ  มีจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ์ 

๑. จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๒. พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 ๔. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖. ส่งเสริมและบ ารุงการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
               อันดีของท้องถิ่น 
 ๗. จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม 
 ๘. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๙. ส่งเสริมการบริหารากิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่งคงและความความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   

 
1.๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการ
ลงทุน 
1.๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
1.๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ การประกอบ
อาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
2.1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้
ชุมชนมีภูมิต้านทาน ก าหนดวาระการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือ
พัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 
2.6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต 
ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
2.7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3.1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือยั่งยืน 
3.2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาความมั่งคงและความความสงบเรียบร้อย
  

 
4.๑. ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์ของคนในชาติ 
4.2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน 
4.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพด้านความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  

 
5.๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชารัฐ 
5.๓. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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 ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=s) 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ  และก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่ไม่สูงมาก 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นท่ี  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชยีงบาน 
มุ่งพัฒนาเพื่อเป็น 

“ชุมชนน่าอยู ่ บริหารจัดการดี    
วิถีวัฒนธรรม  น าเศรษฐกิจ  
 มีจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 

พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

รักษาความมั่งคงและความ
ความสงบเรียบร้อย 

ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 หน้า ๔๔ 
  

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ไม่สามารถด าเนิน
โครงการเองได ้
 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

ยังไม่มีอุปกรณ์ ความช านาญและบุคลากร 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Streng=s)  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
2. มีบุคลากรทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการพัฒนา  
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
4. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ระดับความเข้าใจและการคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการ 
    สร้างความเข้าใจ  
2. อาคารสถานที่ ยังไมม่ีความพร้อมเท่าที่ควรในการจัดการศึกษา  
3. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่ค่อยเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเท่าท่ีควร  
4. ค่านิยมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิต ท าให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับ 
    ความสนใจจากคนรุ่นใหม่  
โอกาส (Opportunity=O)  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี  
2. ส่วนราชการต่างท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ  
3. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการศึกษา  
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
อุปสรรค (Threat=T)  
1. สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร  

2. สถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  

3. ประชาชนไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

4. ประชาชนยังมีค่านิยม และทัศนคติท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   3   
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Streng=S)   

  1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
  3. มีหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุนในการด าเนินการ 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
  1. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
  2. บุคลากรไม่มีความช านาญ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของประชาชน ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับผลประโยชน์ของตนเท่านั้น 

โอกาส  (Opportunity=O)   
  1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)  
  1. พ้ืนที่ท ากินของประชาชนมีจ านวนจ ากัด จึงท าให้การแผ้วถางปุาเพ่ือท าการเกษตรขยายพ้ืนที่อยู่
ตลอด 
  2. ประชาชนในพื้นท่ีขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  
รักษาความม่ังคงและความความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
๑. ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์
ของคนในชาติ 

 2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย   

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องความมั่นคงภายใน 
2.  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
3.  ขาดพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  ประชาชนมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัดพะเยา  
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 หน้า ๔๖ 
  

 3.   รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

4.  มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยง 
3.  สภาพเส้นทางคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความช ารุด ขาดการปรับปรุงจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการจัดการท้องถิ่น 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ี พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4.  ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถใน

เกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของ
ราชการได้ 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่น 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น เป็นการบริหารงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
  4. โครงสร้างและระบบการบริหารงานขององค์กรยังไม่เอ้ือต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาวะ
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
  5. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพไม่พร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดใน
กระบวนทัศน์การท างานแบบเดิม 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๔๗ 
  

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี ้
 

  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( ปลัด อบต. )  จ านวน    1    ต าแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( รองปลัด อบต. ) จ านวน    1    ต าแหน่ง  
ส านักปลัด อบต. 
              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติและ
ข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาท
ต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การให้ค าปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่างๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ   จ านวน     1     ต าแหน่ง 
3. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. นิติกร ปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. นักวิชาการศึกษา  ระดับ ช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  ปฏิบัติการ           จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. นักประชาสัมพันธ์  ระดับ ปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9. เจ้าพนักงานปูองกันฯ ระดับ ช านาญงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
10. ครู (คศ.1)        จ านวน      5     ต าแหน่ง  
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
12. ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต ์    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
13. ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน      7     ต าแหน่ง 
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
14. ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
15. คนงานทั่วไป     จ านวน       1    ต าแหน่ง 
16. นักการภารโรง     จ านวน       1    ต าแหน่ง 
17  ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน       3    ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๔๘ 
  

กองคลัง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดบั ช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ  ช านาญงาน จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน      1     ต าแหน่ง 

กองช่าง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ระดับ ช านาญงาน    จ านวน       1      ต าแหน่ง  
3. นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยช่างไฟฟูา      จ านวน       1      ต าแหน่ง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การปูองกันโรคระบาด การปูองกันควบคุมแก้ไข
เหตุร าคาญและมลภาวะ 
 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๔๙ 
  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) จ านวน   1      ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ        จ านวน   1      ต าแหน่ง 
3. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน        จ านวน   1      ต าแหน่ง 
4. ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา       จ านวน   1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ         จ านวน   2      ต าแหน่ง  

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี( 2561 -2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
    1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
     1.3 งานธุรการ 
    1.4 งานประชาสัมพันธ์ 
    1.5 งานการเจ้าหน้าที่ 
    1.6 งานนิติการ 
    1.7 งานสวัสดิการสังคม 
    1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.9 งานการเกษตร 
    1.10 งานด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 

1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานปูองกันฯ 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
1.7 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.8 งานธุรการ 
1.9 งานการเกษตร 
1.10 งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

2. กองคลัง 
    2.1 งานบริหารงานการคลัง 
    2.2 งานการเงินและบัญชี 
    2.3 งานการพัสดุ 
    2.4 งานการจัดเก็บรายได้   

2. กองคลัง 
    2.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    2.2 งานการเงิน 
    2.3 งานบัญชี          
    2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้           

 

3. กองช่าง 
    3.1 งานบริหารงานช่าง 
    3.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    3.3 งานธุรการ 
    3.4 งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

3. กองช่าง 
  3.1 งานบริหารงานก่อสร้าง     

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร      
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานธุรการ 

 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 งานอนามัย 
    3.2 งานสิ่งแวดล้อม 
    3.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
    3.4 งานปูองกันโรคระบาด 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  4.3  งานควบคุมโรค 

    3.4 งานปูองกันและควบคุมโรคระบาด 
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 หน้า ๕๐ 
  

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน    

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองาน
ด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.เชียงบาน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่งคงและความความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มี
อัตราก าลังที่ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 
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โครงสร้างส่วนราชการ/อัตราก าลัง 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

มติ ก.
อบต.

จังหวัด 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 
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นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง 
นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น 
 

ส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ต้น 
นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
นิติกร (ปก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 
นักวิชาการศึกษา (ชก.) 
นักประชาสัมพันธ์(ปก.) 
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.) 
ครู (คศ.1) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยพนักงานขบัรถยนต์ 
ผู้ดูแลเด็ก 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
คนงานท่ัวไป 
นักการภารโรง 
ผู้ดูแลเด็ก 
คนสวน 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ต้น 
นักวิชาการเงินและบญัชี(ปก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
นักวิชาการพัสดุ(ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (ปก./ชง.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
นักวิชาการคลัง 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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1 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด มติ ก.อบต.

จังหวัด 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ต้น 
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 
นายช่างโยธา (ชง.) 
นายช่างเขียนแบบ(ปง/ชง) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ต้น 
นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานประจ ารถขยะ       

พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ       
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รวมกรอบอัตราก าลังเดิม 52 52 52 54 - +2/-2 +3/-1  
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สรุปบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มีจ านวนพนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารจ านวน 2 ต าแหน่ง  
2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา และรองปลัด อบต.  จ านวน 1 อัตรา 

 ส านักงานปลัด  มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  18  ต าแหน่ง 30 อัตรา แยกเป็น 
ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 7 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 1 อัตรา พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 9 
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา  

ปัจจุบันในส านักงานปลัด อบต.มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 18 ต าแหน่ง รวม 30 อัตรา ไม่มีต าแหน่ง
ว่าง  

 กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  8  ต าแหน่ง 8 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 3 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 3 พนักงานจ้างตาม
ภารกิจจ านวน 1 อัตรา  

ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 8 ต าแหน่ง รวม 8 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา  
กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  6  ต าแหน่ง 6 อัตรา แยกเป็นประเภท

อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรา        
ปัจจุบันใน กองช่าง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา   มีต าแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา                                                       

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  6  ต าแหน่ง 6 
อัตรา แยกเปน็ ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 1 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  

ปัจจุบันในกองสาธารณสุขฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา ไมม่ีต าแหน่งว่าง  

  สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ทุกส่วนราชการต้องการ
อัตราก าลังทั้งหมด 37 ต าแหน่ง 52 อัตรา ดังนี้  
  1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน 21 อัตรา  
  2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)    จ านวน 4   อัตรา  
  3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองต าแหน่ง)   จ านวน  5   อัตรา  
                สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)   จ านวน  -    อัตรา 
      สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน  14 อัตรา 
  6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  จ านวน   -   อัตรา 
  7. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน  8   อัตรา 
  8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)   จ านวน   -   อัตรา 
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จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการพบว่าอัตราก าลังที่มีอยู่           
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตราก าลังไว้เท่าเดิม  ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดพะเยา/นโยบายของผู้บริหารได้  
  เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีใน
กรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่งคงและความความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 
  

1.๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน 
1.๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
1.๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ การ
ประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- นักวิชาการพัสดุ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟูา 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พั ฒ น า สั ง ค ม 
ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2.1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้
ชุมชนมีภูมิต้านทาน ก าหนดวาระการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 
2.6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต 
ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู/ผู้ดูแลเด็ก 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  

 หน้า 57 
  

2.7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อยั่งยืน 
3.2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือ
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานปูองกัน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
-  นักสุขาภิบาล 
- เจ้ าพนักงานธุ รการ(กอง
สาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาความมั่งคงและ
ค ว า ม ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย  

4.๑. ปกปูอง เทดิทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์ของคนในชาติ 
4.2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตาม
แนวชายแดน 
4.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพด้านความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
-  จพง.ปูองกันและบรรเทาฯ 
- พนักงานดับเพลิง 
- คนงานทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
  

 
5.๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชารัฐ 
5.๓. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักประชาสัมพันธ์ 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 - นักวิชาการศึกษา  
- นิติกร 
- นักวิชาการพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
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การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ

ส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดักลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต) 1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด         
นักบริหารงานท่ัวไป  
(หัวหน้าส านักปลดั ระดับต้น ) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป(ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

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

นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
ครู                                                    
(คศ.1) 

5 5 5 5     

พนักงานจ้างตามภารกิจ     - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก 9 9 7 6 - -2 -1 ลด 
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง 2 2 2 2 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

ผู้ดูแลเด็ก 1 2 2 3 - +2 +1 เพิ่ม 

คนสวน 0 0 0 +1    เพิ่ม 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง    ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 0 0 0 1 - - +1  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานขับเครื่องจักรกขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ช่วยพนักงานผู้ติดตามรถขยะ 1 1 1 1 - - -  

รวม 52 52 52 54 - -2/+2 -1/+3  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

(1)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
เพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1 เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
2 เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
3 เงินคา่ตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

(2)  คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ้น (ประมาณการขั้นต่ า คนละ 1 ขั้นในแต่ละปี กรณี
ต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ า
ของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร 2 คูณ 12 

(3)  คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี 
(4)  รวมทั้งหมด 
(5)  คือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ 20% คิดจาก (3) ในแต่ละปี) 
(6) คิดจาก (4) + (5) 
(7) คิดจาก (6) หารด้วย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คูณด้วย
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10 .แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง  ในระบบแท่ง) 
     กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

ส านักปลัด 
หัวหน้าส านกัปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)(1) 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)(1) 

 

กองช่าง              
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

     - งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานปูองกันฯ 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
-งานการเจ้าหน้าที ่
-งานธุรการ 
- งานการเกษตร 
-งานประชาสัมพันธ ์
 

 

     - งานทะเบยีนทรพัยส์ินและพัสด ุ
     - งานการเงิน 
    - งานบัญชี          

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
- งานภาษี          

 

     -งานบริหารงานก่อสร้าง     
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร      
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานธุรการ 

    - งานไฟฟูาสาธารณะ 
 

 

รองปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับต้น) (1) 

   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานควบคุมโรค 
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11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 
1 จ.ส.ต.ชัย รวมสุข นิติศาสตรบัณฑิต 

(นิติศาสตร์) 
33 3 00 

11001 001 
นักบริหารงาน อบต.  
(ปลัด อบต.) 

กลาง 33 3 00 
11001 001 

นักบริหารงาน อบต.  
(ปลัด อบต.) 

กลาง 41,3160 
(34,430x12) 

84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000x12) 

581,160 

2 นางสาวร าพรรณ  มหาชัย รฐัประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต (การบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

33 3 00 
1101 002 

นักบริหารงาน อบต.  
(รองปลัด อบต.) 

ต้น 33 3 00 
1101 002 

นักบริหารงาน อบต.  
(รองปลัด อบต.) 

ต้น 317,520 
(22,490x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 359,520 

3 สิบเอกนรวิชญ ์ สมฤทธ ์ รัฐประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต (การบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

33 3 01 
2101 001 

นักบริหารงานทั่วไป 
 

ต้น 33 3 01 
2101 001 

นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 299,640 
(22,490x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 341,640 

4 นางสาวภาวิน ี ใจหนัก บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

33 3 01 
3101 001 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ทั่วไป 

ชก. 33 3 01 
3101 001 

นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 249,240 
(20,770x12) 

- - 249,240 
 

5 นางพิมพ์วลัญช์  หายทกุข ์ รฐัประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต (การบริหาร

จัดการภาครัฐ) 

33 3 01 
3102 001 

บุคลากร ชก. 33 3 01 
3102 001 

นักทรัพยากรบุคคล ชก. 282,600 
(23,550x12) 

- - 282,600 
 

6 นางสาวสิริขวัญ หนุนพล
กรัง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

33 3 01 
3103 001 

เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ชก. 33 3 01 
3103 001 

นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 

ชก. 276,960 
(23,080x12) 

- - 276,960 
 

7 นางสาวฐิติภรณ์ หอมนาน นิติศาสตรบัณฑิต 
(นิติศาสตร์) 

33 3 01 
3105 001 

นิติกร 
 

ปก. 33 3 01 
3105 001 

นิติกร 
 

ปก. 197,400 
(17,880x12) 

- - 214,560 
 

8 นายกรภัทร สินธุวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(พัฒนาชุมชน) 

33 3 01 
3801 001 

นักพัฒนาชุมชน ปก. 33 3 01 
3801 001 

นักพัฒนาชุมชน ปก. 214,560 
(17,880x12) 

- - 214,560 

9 นายคนึง บัวเงิน ครุสาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) 

33 3 01 
3803 001 

นักวิชาการศึกษา ชก. 33 3 01 
3803 001 

นักวิชาการศึกษา ชก. 305,640 
(25,470x12) 

- - 305,640 
 

10 นางสุธิดา รักศักดิ์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

33 3 01 
3301 001 

นักประชาสัมพันธ ์ ปก. 
 

33 3 01 
3301 001 

นักประชาสัมพันธ ์ ปก. 242,700 
(20,120x12) 

- - 241,440 
 

11 - - ปวส.(ช่างยนต์) 33 3 01 
4805 001 

เจ้าพนักงานปอูงกัน 
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ชง. 33 3 01 
4805 001 

เจ้าพนักงานปอูงกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ชง 221,280 
 (18,440x12) 

- - 221,280 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมาย 
เหตุ 

 
 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

12 นางดรุณี     แสงศรีจันทร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ปฐมวัยศึกษา) 

56-2-
0031 

ครู คศ.1 56-2-0031 ครู คศ.1 248,880 
( 20,740 x 12  

- - 248,880 
 

13 นางมัณทนา นิสโลก ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

56-2-
0032 

ครู คศ.1 56-2-0032 ครู คศ.1 248,880 
( 20,740 x 12 ) 

- - 248,880 
 

14 นางเฉลิมศรี ชายวิชยั ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

56-2-
0137 

ครู คศ.1 56-2-0137 ครู คศ.1 258,840 
( 21,570 x 12 ) 

- - 258,840 
 

15 นางระพี มังคลาด ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

56-2-
0138 

ครู คศ.1 56-2-0138 ครู คศ.1 253,800 
( 21,150 x 12 ) 

- - 253,800 
 

16 นางรัตนากร รัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

56-2-
0139 

ครู คศ.1 56-2-0139 ครู คศ.1 253,800 
( 21,150 x 12 ) 

- - 253,800 
 

17 นางชลธิชา หอมนาน ม.6 - ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 146,040 
( 12,170 x 12 ) 

- - 146,040 
 

18 นางรัมภา เพชรด า ม.6 - ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 146,280 
( 12,190 x 12 ) 

- - 146,280 
 

19 นางศรีสุดา นนท์ปภิน
กุล 

ม.6 - ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 143,400 
( 11,950 x 12) 

- - 143,400 
 

20 นางวิมลพรรณ สล าแดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สื่อสารมวลชน) 

- ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 152,040 
( 12,670 x 12)  

- - 152,040 
 

21 -  ม.6 - ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 152,400 
( 12,700 x 12 ) 

- - 152,400 
 

22 นางฐปนีย์ สุภาษา ม.6 - ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 151,560 
( 12,630 x 12 ) 

 

- - 151,560 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมาย 
เหตุ เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

23 นางเสน่ห์ แสงสกุล ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

- ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 152,160 
( 12,680 x 12 ) 

- - 152,160 
 

24 น.ส.จรูญรัตน์ ใจกล้า ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

- ผูดู้แลเด็ก - - ผูดู้แลเด็ก - 232,200 
( 19,350 x 12  

- - 232,200 
 

25 นายอธิปัตย ์ ปัญจจอม ปริญญาตรี 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

- 121,800 
( 10,150 x 12 ) 

- - 121,800 
 

26 นายรัชพล เติมประโคน ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ 
 

- - พนักงานขับรถยนต์ 
 

- 146,880 
( 12,240 x 12 ) 

- - 146,880 
 

27 นายสุพัฒน ์ พรมเสน ม.3 - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

28 นางประไพร ใจมา ม.3 - คนงานทั่วไป 
 

- - คนงานทั่วไป 
 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

29 นายอภิชาต ิ หอมนาน ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- พนักงานดับเพลิง 
 

- - พนักงานดับเพลิง 
 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

30 นายศราวุฒ ิ หัวนา ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- พนักงานดับเพลิง 
 

- - พนักงานดับเพลิง 
 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 
 

31 นายบรรเจิด คันชิง ม.6 - นักการภารโรง - - นักการภารโรง - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 
 

32 - -- - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 
(9,000x12x2) 

- - 108,000 
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กองคลัง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ระดั
บ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 
1 
 - - - 

33 3 04 
2102 001 

นักบริหารงานการคลัง ต้น 33 3 04 
2102 001 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผอ.กองคลัง) 

ต้น 393,600 
[( 15,430 + 

50,170 ) / 2] x 
12 ) 

42,000 
(3,500x12) - 

435,600 
 (ว่างเดิม) 

2 
    นางศิริรัตน์ รินแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(การบัญชี) 
33 3 04 

3201 001 
นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 33 3 04 

3201 001 
นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 180,720 

(15,060 x 12) - - 
180,720 

3     นางสาวสุทธินีย ์ วิมลเศรษฐ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

33 3 04 
323 001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ชก. 33 3 04 323 
001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ชก. 282,600 
( 23,550 x 12 ) - - 

282,600 
 

4 นางสาวพวงแก้ว แสงศรีจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การเงินและการ

ธนาคาร) 

33 3 04 
3204 001 

นักวิชาการพัสด ุ ปก. 33 3 04 
3204 001 

นักวิชาการพัสด ุ ปก. 266,040 
( 22,170 x 12 ) - - 

266,040 
 

5 -  - 
 

- 33 3 04 
4101 002 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 33 3 04 
4101 002 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 152,760 
( 12,730 x 12 ) - - 

152,760 
 

6 นางปุญณิศา หอเมฆเจริญ บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

33 3 04 
4201 001 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ชง. 33 3 04 
4201 001 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ชง. 259,440 
( 21,620 x 12 ) 

 
- - 

259,440 
 

7 นางสาวทิวา ค าแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

33 3 04 
4203 001 

เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง. 33 3 04 
4203 001 

เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง. 165,120 
( 13,760 x 12 ) - - 

165,120 
 

8 นางสาววารุณี  หอมนาน บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได ้

- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

 126,600 
( 10,550 x 12 ) 

 
- 

- 
126,600 
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กองช่าง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 
1 
 -  - 

33 3 05 
2103 001 

นักบริหารงานช่าง ต้น 33 3 05 
2103 001 

นักบริหารงานช่าง 
(ผอ.กองช่าง) 

ต้น 393,600 
[( 15,430 + 
50,170) / 2] x 12 ) 

42,000 
( 3,500 x 12 ) 

 
- 

435,600 
(ว่างเดิม) 

2 นางอัจฉราพร แก้วหนอ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป 

33 3 05 
4701 001 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 33 3 05 
4701 001 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 152,760 
( 12,730 x 12 ) - - 

152,760 
  

3 นายแดนเหนือ บุตรเนียม ปวส. 
(ช่างก่อสร้าง) 

33 3 05 
4101 001 

นายช่างโยธา ชง. 33 3 05 
4101 001 

นายช่างโยธา ชง. 221,280 
( 18,440 x 12 ) - - 

221,280 
 

4 
-  - 

33 3 05 
4702 001 

นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 33 3 05 
4702 001 

นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 297,900 
[(8,750+40,900 ) 
/ 2] x 12 ) 

- - 
297,900 
(ว่างเดิม)  

5 - - ปวส. 
 (ช่างก่อสร้าง) 

- 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

- - 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา -  117,000 

 (9,750 x 12 ) - - 
117,000 

 
6 นายมงคลรัตน์ มังคลาด  ปวช. 

(ช่างไฟฟูา) 
- 

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 
- - 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - 125,880 
( 10,4900x12) 

- - 
125,880 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

1 
 

นางอัญชลี ฮ่องลึก ป.ตรี 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

33 3 06 
2104 001 

นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 33 3 06 
2104 001 

นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 329,760 
( 27,480 X 12 ) 

 

42,000 
(3,500x12) 

- 371,760 
 

2 น.ส.วิจิตตรา 
 

ค ารังสี ป.ตรี 
(วิทยาศาสต์บัณฑิต) 

33 3 06 
3606 001 

นักวิชาการสุขาภิบาล ปก. 33 3 06 
3606 001 

นักวิชาการสุขาภิบาล ปก. 218,400 
( 18,200 X 12 ) - - 

218,400 
 

3 
 

นางคนึงนิจ ใจไหว 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

33 3 06 
4101 04 

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 33 3 06 
4101 04 

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 176,160 
(16,580x12) 

- - 
176,160 

 
4 
 

นายธนกร สัตตโภควินท ์  ปวช 
(ช่างยนย์.) 

- พนักงานขับเครื่อง
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- - พนักงานขับเครื่อง
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- 152,160 
( 9,400x12) 

- - 
152,160 

 
5 นายพิทกัษ ์ เช้ือสะอาด ม.3 - ผช.ผู้ติดตามรถขยะ - - ผช.ผู้ติดตามรถขยะ - 130,920 

( 10,910 X 12 ) - - 
130,920 

 
6 นายวิเชียร สองสีใส ป.6 - ผช.ผู้ติดตามรถขยะ - - ผช.ผู้ตดิตามรถขยะ - 108,000 

(9,000x12) 
- - 

108,000 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่
ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จตาม
จดุมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เชียงบาน เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้า 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติ งานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย 
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่ เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกนั ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  มุ่งเน้นให้ประชาชน
ใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิด
ให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูล
ผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงบาน ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ประกาศให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ  ขยันหมั่นเพียร  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของราชการ  ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  ตามประกาศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  เรื่องมาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว   มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ 
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ 
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท. 
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า 
10. พึงมีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
สิ่งท่ีผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
6. มีการควบคุมตนเอง 
7. มีดุลพินจิที่ดี 
8. มีจิตส านึกท่ีเปิดกว้าง 
สิ่งท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา 
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจ รู้จักถนอมน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง 
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง  
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8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 
 
สิ่งท่ีเพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา 
1. มีความร่วมมือ 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
4. ความเอ้ือเฟือความมีน้ าใจต่อกัน 
5. มีใจทีเ่ปิดกว้าง 
 
สิ่งท่ีประชาชนปรารถนา 
1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร 
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 

 
ประกาศ  ณ    วันที่        เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕63 

 
(ลงชื่อ) 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
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 หน้า 14 
  

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 หน้า ๑ 
  



                                   แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  

 

 หน้า ๑ 
  

 


