แผนอัตรากาลัง 3 ปี

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

คำนำ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน พัฒนา
กาลังคน ในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางให้สามารถดาเนินการตามภารกิจ และอานาจหน้ าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจั ดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ทาให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ ว ยยาง คาดคะเนได้ว่า
ในอนาคต ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างตาแหน่งใด
จานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงาน และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล อีกทั้งเป็นการกาหนด
ทิศทางและเป้ าหมายในการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ได้อีกด้วย
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง

สำรบัญ
เรื่อง
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
4. สภำพปัญหำของพื้นที่และควำมต้องกำรของประชำชน
5. ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
6. ภำรกิจหลัก และภำรกิจรองทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะดำเนินกำร
7. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรกำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำกำลัง
8. โครงสร้ำงกำรกำหนดส่วนรำชกำร
9. ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
10. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำรกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนรำชกำร
12. แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
13. ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง

หน้ำ

1
2
3
6
10
27
28
29
34
38
43
51
52

-11. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่ามี
ตาแหน่ งใด ระดับ ใด อยู่ในส่ ว นราชการใด จานวนเท่าใดให้ คานึ งถึง ภาระหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลโดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจ าและพนั กงานจ้ าง โดยเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดระยอง (ก.อบต.จ.
ระยอง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น

-22. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อ ให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยยาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซาซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญ ญั ติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระยอง (ก.อบต.จ.ระยอง) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตังข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่ อ ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลห้ ว ยยาง ดาเนิ นการวางแผนการใช้อั ตราก าลั ง
บุ คลากรให้ เหมาะสม การพั ฒ นาบุ ค ลากรได้อ ย่างต่อ เนื่ อ งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสามารถควบคุ ม ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่ อให้ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลห้ วยยาง มีก ารกาหนดตาแหน่ งอัตรากาลั งของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และ
สนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
2.9 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

-33. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั งขององค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยยาง ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยางเป็นประธานกรรมการ เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี (พ.ศ.2561 2563) โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรรวมถึง ขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
1. นโยบายด้านโครงสร้างและการบริหาร
(1) มีการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
(2) มีการกระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น
(3) มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและทิศทาง
ที่วางไว้
(4) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(5) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
(1) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
(2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(3) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
(1) จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย
(2) การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจขององค์กร
(3) การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
(4) การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
(5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน
4. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
(1) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(3) ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาระบบจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-4ขอบเขตเนื้อหาในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาง ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ผู้ บ ริ ห ารและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปั ญ หาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลห้ วยยาง
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา
ว่า งานในปัจจุบัน ที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่ว นไม่ต้องดาเนินการแล้วอาจทาให้การจัดสรรอัตรากาลังคนของ
บางส่ ว นราชการเปลี่ ย นแปลงไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งก าลั ง คนให้ ร องรั บ
สถานการณ์ในอนาคต
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่ อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดระยอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ
3.3.1 การจัดระบบชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
ครู บุ ค ลากรทางการศึกษา และพนั กงานจ้าง) โดยหลั กการแล้ ว การจัดประเภทลั กษณะงานผิ ด จะมี
ผลกระทบต่ อประสิ ท ธิภ าพ และต้ น ทุ น ในการท างานขององค์ก ร ดังนั้ น ในการกาหนดอัต ราก าลั ง
พนั กงานส่ วนตาบลในแต่ล ะส่ วนราชการจะต้องมีการพิ จารณาว่าตาแหน่ งที่กาหนดในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมหรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริห ารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบั ติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุค คลจริง
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา
กาลังคนมากกว่า นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณา
ปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มี
ความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

-53.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็น
การน าผลลั พ ธ์ที่ พึ งประสงค์ข องแต่ ล ะส่ ว นราชการและพั น ธกิ จขององค์ กรมายึ ดโยงกับ จานวนกรอบ
อัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงาน
ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการ
พิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตราใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล จากความคิด เห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความ
คิด เห็น จากมีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา
อย่างน้อย ใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของ
แต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการอายุสูงจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์กรความรู้ การปรับตาแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความเห็ นของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภ ายใน
ส่ว นราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้
เป็น กระบวนนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในอบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกคนโดยต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่ง
ที่ เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่ า การเพิ่ ม /ลดจ านวนต าแหน่ ง โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า กรอบ
แนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างพอเพียง ในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการ
วางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ

-64. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
ความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความ
ต้องการประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
- ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกหลังคาเรือน
- การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค -บริโภคในฤดูแล้ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
- การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
ฯลฯ
1.2 ความต้องการของประชาชน
- ให้มีการขุดลอกคลอง/ขุดลอกสระน้า
- มีการขยายเขตประปาครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
- ก่อสร้างถนนลาดยาง/ซ่อมแซมถนนลูกรังให้มีสภาพสมบูรณ์
- ติดตังโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
- ติดตังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึน
- ก่อสร้างรางระบายน้า/วางท่อระบายน้า
- ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
ฯลฯ
2. ด้านเศรษฐกิจฯลฯ
2.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรด้อยคุณภาพและราคาตกต่้า
- ปัญหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนีสินและขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพเสริมของประชาชน
ฯลฯ
2.2 ความต้องการของประชาชน
- จัดตังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
- ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
- จัดตังตลาดกลางเพื่อจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในต้าบล
- มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมในช่วงว่างจากฤดูการผลิต
- มีการจัดตังกองทุนเพื่อการเกษตร

-73. ด้านสังคม – การศึกษา
3.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
- ปัญหาประชากรแฝงในพืนที่ที่มีจ้านวนมาก
- ปัญหายาเสพติดในพืนที่ที่มีจ้านวนมาก
- ปัญหาอาชญากรรมที่มาจากประชากรแฝงและยาเสพติดที่เพิ่มขึนในพืนที่
- ปัญหาด้านการศึกษา เนื่องจากประชากรแฝงส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษา
ในโรงเรียน
ฯลฯ
3.2 ความต้องการของประชาชน
- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
- ก่อสร้างหอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
- ตังจุดตรวจและออกตรวจในเขตพืนที่เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหา
อาชญากรรม
- ส้ารวจประชากรแฝงในเขตพืนที่และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียน
ฯลฯ
4. ด้านการเมือง - การบริหาร
4.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วน
ร่วม
- บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ/ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
ฯลฯ
4.2 ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบการท้างาน
ของท้องถิ่นได้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ/ขาดการปรับปรุงบ้ารุงดิน
- ปัญหาน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
- ปัญหาแหล่งน้าธรรมชาติตืนเขิน
- ปัญหาการขาดสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ฯลฯ

-85.2 ความต้องการของประชาชน
- รณรงค์การปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ฝึกอบรมจัดตังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการขุดลอกแหล่งน้าให้มีน้าใช้ตลอดปี
- ให้มีการควบคุมและการบ้าบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
- จัดให้มีแหล่งก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
- จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพของดิน
ฯลฯ
6. ด้านการสาธารณสุข
6.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาแหล่งข้อมูลข่างสารด้านสาธารณสุขและอนามัย
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ ไม่ทั่วถึง
- ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
ฯลฯ
6.2 ความต้องการของประชาชน
- ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก/ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
- ให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคไข้เลือดออก/โรคพิษสุนัขบ้า
- ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 ปัญหาในเขตพื้นที่
- ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษา
- ปัญหาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
- ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษามีน้อย ไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง
ตาบล
ฯลฯ
7.2 ความต้องการของประชาชน
- ให้มีการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
- ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ

-9สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
ด้านปัญหา
1 การคมนาคมภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านยังไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางในการ
คมนาคมยังไม่พอเพียง บางเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนจะไม่มีความสะดวกในการเดินทาง
2 ขาดน้าในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งขาดน้าสาหรับการเกษตร (ภัยแล้ง)
3 ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง กระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าสาธารณะไม่พอเพียง
4 หอกระจายข่าวไม่สามารถกระจายเสียงไปได้ทั่วหมู่บ้าน
5 ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์น้อยและมีความล่าช้า
6 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดการ
ประสานงานที่ดีโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
7 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
8 ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่มีอาชีพเสริม
9 เยาวชนขาดการส่งเสริมในการทากิจกรรม มีการมั่วสุมในบางหมู่บ้าน
10 ด้านการศึกษาเด็กขาดทุนในการศึกษาต่อโรงเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
11 การแพร่ระบาดของยาเสพติด
12 การโจรกรรม การขโมยทรัพย์สินในพื้นที่
ด้านความต้องการ
1 ถนนภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน
2 น้าใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและน้าใช้ในการเกษตร
3 ขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
4 การได้รับข่าวสารจากทางราชการที่รวดเร็วและทั่วถึง
5 ส่งเสริมการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม
6 การอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน
7 สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน
8 การสาธารณสุขเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
10 การส่งเสริมกิจกรรมสาหรับนักเรียนในช่วงปิดเทอม เช่น การจัดค่ายเยาวชน
11 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดค่ายเยาวชนอบรมธรรมะ ฯลฯ
12 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
13 การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14 การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กร ในพื้นที่

-105. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจอานาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 รวมตลอดถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ให้อานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลไว้ อาทิ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยองค์การบริหารส่ว นตาบลห้วยยางได้วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ตาม
หลัก SWOT เพื่อกาหนดการดาเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล ตลอดจนนโยบายของนายก
องค์การบริห ารส่วนตาบลห้ วยยาง เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญ หาในเขตพื้นที่ให้ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนโดยกาหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
-การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
-การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
-การสาธารณูปการ
-การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
-การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
-การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
-การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การจัดการศึกษา
-การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งบารุงสถานพยาบาล
-การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
-การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
-การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
-การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
-การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฏร
-การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฏร

-115.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
-การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
-การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยาง
5.4 ด้ านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ยว มีภ ารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
-ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
-ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
-บารุงและส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพของราษฎร
-ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
-กิจกรรมเกี่ยวกับพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
-การส่งเสริมการท่องเที่ยว
-การส่งเสริมโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
-การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
-การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

-125.6 ด้ า นการศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การจัดการศึกษา
-บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
-การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน
-การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปั ญ หาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยยาง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้ องสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบายและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง สามารถบรรลุถึงเป้าหมายอย่าง
มีป ระสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นการทางานโดย
ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
จังหวัดระยอง และแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยยึดนโยบายภายใต้กรอบของ
พระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 2552
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และยึ ด
หลักการใส่วนร่วมของประชาชน หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
กาหนดเป็นนโยบาย เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเจริญ ความสามัคคี ในตาบล
ห้วยยาง จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ไว้ดังนี้
๑. เน้ น การท างานเชิ งบู ร ณาการให้ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าท้ อ งที่ องค์ ก รภาคประชาชน และ
ประชาชนในตาบลห้วยยางได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยย่าง
๒. สนับสนุนให้มีการประชาคมภายใต้การนาขององค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ นาท้องถิ่น
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนและเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล นาไปสู่การจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในตาบล
๓. สนั บ สนุ น และส่ งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ กิจกรรมทางศาสนา
ตลอดจนวันสาคัญของชาติ
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
๕. ประสานงานกับองค์กรของภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในทุกด้าน
๖. ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
๗. สร้างจิตสานึกให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าตลอดถึงการดูแลคุ้มครองบารุงรักษาแหล่งน้า
สิ่งก่อสร้างสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
๘. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา อุปกรณ์ ผู้ฝึกสอน เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง
๙. จัดให้มีการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาด และจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
๑๐. บริห ารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพในการทางานเพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การให้บริการประชาชน โดยปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน ด้วยความสะดวกถูกต้อง รวดเร็วมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใส
โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง
11. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะรวมถึงการบารุงรักษา เช่น ก่ อสร้าง
หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขุดลอกลาคลอง ก่อสร้างซ่อมแซมฝาย การจัดหาแหล่งน้า ตลอดถึงระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา เป็นต้น
12. การป้ อ งกัน และระวังโรคติ ด ต่ อ ส่ งเสริม การฝึ ก อบรม ดู งาน กับ กลุ่ ม องค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในตาบล

-1413. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งอุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ โดยฝึกอบรมและจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในยามเกิดภัย
14. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยยึดหลักความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบล โดยมีเป้าหมายสู่ความมีเสถียรภาพไม่กระจัดกระจายมี
ความสามัคคีร่วมใจกันทางานจนนาไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศของตาบล
15. ดูแล แก่ไข ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกรยามที่ผลผลิตมี
ราคาตกต่า ทั้งด้านการกระจายผลผลิต และด้านราคา
16. จัดให้มีบริการสาธารณะ เช่น การบริการขนส่งมวลชนไปออกกาลังกาย ไปสถานศึกษา
ตลอดจนจัดให้มีและปรับปรุงสถานพักผ่อนหย่อนใจ
17. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ ให้พร้อมบริการประชาชน
18. เน้นการกระจายอานาจการบริหารลงสู่หมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตาบล โดยร่วมกัน
ทางานในตาบลเพื่อปลูกจิตสานึกให้เกิดความสามัคคี
19. พัฒ นาและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในตาบลด้วยความเสมอภาคและทั่วถึงให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
“มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา”
พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
๑. มุ่งเน้นการทาแผนชุมชนโดยภาคประชาชน
๒. กระจายอานาจลงสู่ภาคประชาชน
๓. มุ่งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
๔. มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมบริการ
ประชาชน
๕. มุ่งเน้นความมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริ
๗. มุ่งพัฒนาสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
๘. ให้ความสาคัญต่อเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ได้รับสวัสดิการตามอานาจหน้าที่อย่างทั่วถึง
๙. มุ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
๑๐. ให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน
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๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน
๒. เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
๔. เพื่อให้องค์กรและบุคลากรเกิดการพัฒนา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สนองตอบความ
ต้องการในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เพื่อให้ประชาชนดารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริอย่างยั่งยืน
๗. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๘. เพื่อให้เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
๙. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนส่งผลต่อการประสานงานและการ
สร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
๑๐. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ส่งผลต่อการป้องกันภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางกาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาทางด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ( GOAL )
๑. มุ่งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๓. มุ่งพัฒนาสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔ .มุ่งพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
๕. มุ่ งเน้ น การท าแผนชุม ชนโดยภาคประชาชน ให้ ความส าคั ญ ต่อ เด็ ก สตรี ผู้ พิ ก าร ผู้ สู งอายุ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับสวัสดิการตามอานาจหน้าที่อย่างทั่วถึง
6. มุ่ งพั ฒ นาองค์ กรและบุ ค ลากรให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความรับ ผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ พ ร้อมบริการ
ประชาชน
7. ให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

-16ตัวชี้วัด (INDICATOR)
1. จานวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตาบล
2. ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. จานวนโรงเรียนในพื้นที่ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ร้อยละเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลง และประชาชนในตาบลให้ความสาคัญ
5. จานวนผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และนาไปพัฒนาชุมชน จานวนเด็ก สตรีผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสวัสดิการจาก อบต.
6. จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับความรู้ และผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลได้รับการจัดการ ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย
1. องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปี
ละ 4 สาย
2. ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 3 โครงการ
3. จานวนโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
4. จานวนผู้ป่วยลดและ และประชาชนให้ความสาคัญ ร้อยละ 20 ต่อปี
5. จานวนผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และนาไปพัฒนาชุมชน จานวนเด็ก สตรีผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสวัสดิการจาก อบต. ปีละ 10 โครงการ
6. จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับความรู้ และผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 60 ต่อปี
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลได้รับการจัดการ ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูปีละ
2 โครงการ
กลยุทธ์
1. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้า/รางน้า
2. พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน
3. ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
4. ติดตั้ง ปรับปรุง บารุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
5. ดาเนินการเพื่อขยายเขตไฟฟ้า โดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ทักษะการประกอบอาชีพ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชวี ิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งนอกและในระบบ
10. สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
11. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญ

-1713. การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
14. ส่งเสริมกิจกรรมทางนันทนาการและงานกีฬา
15 .ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชน
16. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
17. จัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
18 .ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
19. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
20. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21. การปลูกฝังค่านิจมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคม
22. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเน้นการมีส่วนร่วม
23. พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรขององค์กร
24. ดาเนินการจัดหา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานรวมทั้งสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
25. ดาเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้
26. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
27. บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะ และการป้องกันมลพิษ
28 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่สาธารณะสภาพภูมิทัศน์ที่ดี
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อใหการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางเปนไปในทิศทางที่แนนอนครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล และสามารถดาเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลได
อยางเป็นระบบผูบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางจึงกาหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยาง ดังนี้
๑. เน้ น การท างานเชิ งบู ร ณาการให้ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าท้ อ งที่ องค์ ก รภาคประชาชน และ
ประชาชนในตาบลห้วยยางได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยย่าง
๒. สนับสนุนให้มีการประชาคมภายใต้การนาขององค์การบริหารส่วนตาบลและผู้นาท้องถิ่น
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนและเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล นาไปสู่การจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในตาบล
๓. สนั บ สนุ น และส่ งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ กิจกรรมทางศาสนา
ตลอดจนวันสาคัญของชาติ
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
๕. ประสานงานกับองค์กรของภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในทุกด้าน
๖. ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

-18๗. สร้างจิตสานึกให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าตลอดถึงการดูแลคุ้มครองบารุงรักษาแหล่งน้า
สิ่งก่อสร้างสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
๘. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา อุปกรณ์ ผู้ฝึกสอน เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง
๙. จัดให้มีการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาด และจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
๑๐. บริห ารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพในการทางานเพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การให้บริการประชาชน โดยปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน ด้วยความสะดวกถูกต้อง รวดเร็วมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใส
โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง
11. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะรวมถึงการบารุงรักษา เช่น ก่อสร้าง
หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขุดลอกลาคลอง ก่อสร้างซ่อมแซมฝาย การจัดหาแหล่งน้า ตลอดถึงระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา เป็นต้น
12.การป้ อ งกั น และระวั งโรคติ ด ต่ อ ส่ งเสริ ม การฝึ ก อบรม ดู งาน กั บ กลุ่ ม องค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในตาบล
13. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งอุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ โดยฝึกอบรมและจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในยามเกิดภัย
14. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยยึดหลักความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบล โดยมีเป้าหมายสู่ความมีเสถียรภาพไม่กระจัดกระจายมี
ความสามัคคีร่วมใจกันทางานจนนาไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศของตาบล
15. ดูแล แก่ไข ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกรยามที่ผลผลิตมี
ราคาตกต่า ทั้งด้านการกระจายผลผลิต และด้านราคา
16. จัดให้มีบริการสาธารณะ เช่น การบริการขนส่งมวลชนไปออกกาลังกาย ไปสถานศึกษา
ตลอดจนจัดให้มีและปรับปรุงสถานพักผ่อนหย่อนใจ
17. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ ให้พร้อมบริการประชาชน
18. เน้นการกระจายอานาจการบริหารลงสู่หมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตาบล โดยร่วมกัน
ทางานในตาบลเพื่อปลูกจิตสานึกให้เกิดความสามัคคี
19. พัฒ นาและดูแลความเป็นอยู่ ของประชาชนในตาบลด้วยความเสมอภาคและทั่วถึงให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

-19การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดทาประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง แล้วนามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประมวลสรุป
ออกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป สาหรับ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนารวม 7 ด้าน ดังนี้
จากปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเราสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) เส้นทางคมนาคม
2) ไฟฟ้า
3) แหล่งน้า
4) ระบบประปา

พื้นที่
เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์ในอนาคต

หมู่ที่ 1 - 9

ประชาชนทั่วไป

-ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและปลอดภัย
- มีไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

๒. ด้านเศรษฐกิจ
หมู่ที่ 1 -9
1) การประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน
-ขาดบุคลากรทีม่ ีความชานาญ
ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
-ขาดบุคลากรทีม่ ีความรู้ด้าน
การตลาด
2) ปัจจัยการผลิต
- ขาดการผลิตสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
- การผลิตสินค้ายังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต. พยายามให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และ
ประชาชนทั่วไป
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๓. ด้านการศึกษา การศาสนา
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1) งานประเพณีต่างๆ และ
กิจกรรมวันสาคัญ
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และด้านสุขภาพ
1) การสาธารณสุขเบื้องต้น
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
5. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร
1) บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
2) อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
3) ระบบบริหารจัดการ

พื้นที่
เป้าหมาย
หมู่ที่ 1 - 9

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์ในอนาคต
ศาสนาและวัฒนธรรม มีวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ไม่มี

เด็ก เยาวชน ประเพณีท้องถิ่นที่เด่นชัด เป็นเอกลักษณ์ของตาบล และการจัด
งานใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1 – 2 วัน ไม่มีการจัดงานที่
และ
ประชาชนทั่วไป ต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางจึงมีนโยบายส่งเสริม
การอนุรักษ์ประเพณีโดยจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในตาบลได้มสี ่วนร่วม

หมู่ที่ 1 - 9

ประชาชนทั่วไป

หมู่ที่ 1 - 9

พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองคาอยู่ในเขตพื้นที่
มี อสม.ในพื้นที่คลอบคลุมทุกหมู่บา้ น แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและเครื่องมือในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ
มีเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
จึงต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรทุกด้านเพื่อ
รองรับการถ่ายโอนงาน และการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่นที่
มากขึ้นทั้งปริมาณงานและงบประมาณ

-21การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
เป็นการวิเคราะห์สภาพ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน ได้แก่ S-Stren gth
(จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง (SWOT)
โอกาส(O)
- พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ
พ.ศ.2542 กาหนดให้ อปท.มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
- ได้รับภารกิจถ่ายโอนในด้านต่างๆ จึงทาให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว
- รัฐบาลสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- เขตการปกครองมีบริเวณกว้างทาให้หน่วยงานไม่
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่จากัด
- มีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่จึงมีผลต่อการพัฒนา
- กระแสวัฒนธรรมต่างชาติมีผลทาให้ประชาชนลืม
วัฒนธรรมที่มีอยู่ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป

จุดแข็ง(S)
- มีอานาจหน้าที่ที่ต้องดาเนินการตาม พรบ.ฯ ที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน
- ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของประชาคมให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ของ อบต.

จุดอ่อน(W)
- งบประมาณมีอยู่อย่างจากัดจึงทาให้การพัฒนายังไม่
ครอบคลุม
- บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ยังไม่มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูล จึงทาให้ยังไม่มีฐานข้อมูลที่
ถูกต้องที่สามารถนามาตรวจสอบได้
- จานวนบุคลากรขององค์กรมีจานวนน้อยเมื่อเทียบ
กับปริมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โอกาส(O)
- ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาย
หลักภายในตาบลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองเป็นประจาทุกปี

จุดแข็ง(S)
- มีถนนสุขุมวิทตัดผ่านกลางตาบล ทาให้การสัญจร
ไปมา สะดวก
- มีรถโดยสารประจาทาง เช่น กรุงเทพฯ-ระยอง ,
ระยอง –จันทบุรี
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
จุดอ่อน(W)
- ประชาชนในเขตพื้นที่เสนอปัญหาและความต้องการ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวน
จานวนมาก
จากัด ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้
ทั่วถึง
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โอกาส(O)

จุดแข็ง(S)

- พื้นที่ในตาบลเป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่จังหวัดมีผู้สญ
ั จรไปมา
จานวนมากทาให้สามารถจัดหาตลาดวางสินค้าได้ง่าย
- เกิดผู้ประกอบการใหม่

- สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- งบประมาณที่ใช้ไปสามารถนามาหมุนเวียนในชุมชนได้
- ใช้งบประมาณน้อย

- ได้รับค่าตอบแทนในการทางานเพิ่มขึ้น

- เพิ่มทักษะให้ประชาชนในชุมชนในการประกอบ
อาชีพ
จุดอ่อน(W)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- ขาดตลาดรองรับสินค้า

- ขาดการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง
- การผลิตสินค้ายังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ดา้ นการตลาด
- ขาดบุคลากรที่มคี วามชานาญในการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ

การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านนันทนาการและการกีฬา
โอกาส(O)
- หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการออกกาลัง
กาย โดยทุกหน่วยงานจะมีการแข่งขันกีฬาในทุกปี
ทาให้เยาวชนและประชาชนมีสนามแข่งขัน
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- สนามกีฬาภายในหมู่บ้านไม่มี ทาให้ประชาชน
เดินทางไปออกกาลังกายไม่สะดวก

จุดแข็ง(S)
- เยาวชนและประชาชนมีความสนใจการออกกาลังกาย

- มีอุปกรณ์เล่นกีฬาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน(W)
- สถานที่ออกกาลังกายไม่เพียงพอ
- ไม่มีผเู้ ชี่ยวชาญด้านกีฬาเป็นแกนนาในการออกกาลังกาย

การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โอกาส(O)
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
เช่น มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอาเภอ เป็นต้น
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- การจัดงานประเพณีต่างๆ ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ
เพียง 1-2 วัน ไม่มีการจัดงานที่ต่อเนื่อง

จุดแข็ง(S)
- มีวัดในเขตพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา
จุดอ่อน(W)
- ไม่มีประเพณีท้องถิ่นที่เด่นชัด เป็นเอกลักษณ์ของตาบล
ห้วยยาง
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โอกาส(O)
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เน้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการประชาสัมพันธ์
องค์กร

จุดแข็ง(S)
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตาบล
- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์
- มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

- มีหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
จุดอ่อน(W)
- อินเตอร์เน็ทตาบลที่ให้บริการประชาชนมีเพียง 1 เครื่อง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่ครบทุกหมู่บ้าน
- หอกระจายข่าวและเสียงตามสายต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง

การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค

โอกาส(O)
- เป็นอานาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(T)
- ไม่มีค่าตอบแทนอาสาสมัครในการดาเนินงาน

จุดแข็ง(S)
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองคาอยู่ในเขต
พื้นที่

- มี อสม.ในพื้นที่คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน(W)
- ขาดบุคลากรในหน่วยงานที่มคี วามรู้และทักษะในการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
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ในการพิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้
สภาพปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน
1. ด้านการบริหาร

2. ด้านระเบียบ
กฎหมาย

ประเด็นสาคัญ
- การแบ่งส่วนราชการ
อบต.ห้วยยาง แบ่งโครงสร้างองค์กรเป็นส่วนงานและ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อรองรับ
การขยายตัวขององค์กรในอนาคต
- การวางแผนพัฒนา
ประชาชนมีส่วนร่วมกาหนดปัญหาและแนวทางแก้ไข
แต่โดยทั่วไปมักเน้นโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ
สาหรับทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมนั้น ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจและไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น
- นโยบายการพัฒนา
อบต.ห้วยยาง มีนโยบายในการพัฒนาและมีการกาหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ทาให้การทางานมี
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การประสานงาน
ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงาน อบต.ห้วยยางมีการประสานงานและได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้บางครั้งจะมีปัญหาและ
อุปสรรคที่ทาให้การทางานล่าช้าไปบ้าง
- การมอบอานาจ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เมื่อมีการมอบอานาจจะมีการ
มอบอานาจอย่างชัดเจน
- การกากับดูแล
อบต.ห้วยยาง ได้กาหนดส่วนงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกในการกากับดูแล
- ในการปฏิบัติงาน อบต.ห้วยยาง ได้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความถูกต้อง

จุดอ่อน(-), จุดแข็ง(+)
+

+

+

+

+
+

+

-25ปัจจัยภายใน
3. ด้านบุคลากร

4. ด้านงบประมาณ

5. ระบบฐานข้อมูล

ประเด็นสาคัญ
- อัตรากาลัง
ตามกรอบอัตรากาลังสามปีของ อบต.ห้วยยาง ใน
ปัจจุบันจานวนบุคลากรยังมีไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
ไว้เนื่องจากมีการโอนย้าย
- การจัดเก็บ
อบต.ห้วยยาง สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตรงตาม
เป้าหมายที่ประมาณการไว้
- การบริหารงบประมาณ
อบต.ห้วยยาง มีอิสระในการบริหารการเงินทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารการจัดการ
- ในปัจจุบันระบบฐานข้อมูลทางด้านต่างๆ ของ อบต.
ห้วยยาง ยังไม่สมบูรณ์จึงทาให้ข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วน
- อบต.ห้วยยาง มีการประสานงานและความร่วมมือกัน
ได้เป็นอย่างดีทั้งภายในอาเภอเดียวกัน ต่างอาเภอ
รวมถึงเครือข่ายต่างจังหวัดด้วย

6. ด้านการ
ประสานงาน/การ
อานวยการ/ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7. เครื่องมือและ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ
อุปกรณ์ในการ
อบต.ห้วยยางในปัจจุบันมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ในระดับหนึ่งแต่ก็มีเครื่องมือบางชนิดยังไม่เพียงพอ
กับจานวนของพนักงาน

จุดอ่อน(-), จุดแข็ง(+)
-

+
+
+

-

-26สภาพปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก
1. ด้านการเมือง
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคม

4. ด้านนโยบาย
รัฐบาล/กฎหมาย
5. ด้านเทคโนโลยี

ประเด็นสาคัญ
- ระดับความขัดแย้ง
- กลุ่มผลประโยชน์
- เศรษฐกิจรวม
- การเกษตรกรรม
- การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม
- การสื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาทชักจูงเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมทา
ให้เกิดปัญหาครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ
- ชุมชนมีความผูกพันกันในระดับต่าประกอบกับมีคนต่าง
ถิ่นย้ายเข้ามาอยู่เพื่อทางานในท้องถิ่นมากขึ้น จึงทาให้เกิด
ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา
- ประชาชนมีจิตสานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย
- ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมชุมชน
ในด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและมีจิตสานึกในความ
เป็นไทยทาให้เยาวชนรุ่นใหม่มีแบบอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม
- รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจและรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วใน
ขณะที่หน่วยงานราชการมีขนาดใหญ่ ทาให้การประสาน
เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การปฏิบัติงานมีความล่าช้า

จุดอ่อน(-), จุดแข็ง(+)
+
+
+
+

-

-276. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ต้องดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
(1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(2) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(4) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(7) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
(8) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
(1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
(2) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(5) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

-287. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยยางเป็ น องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลขนาดกลางก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลจานวน 19 อัตรา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 13 อัตรา โดยประเภทผู้มีคุณวุฒิ จานวน 9 อัตรา ประเภทผู้มีทักษะ จานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 37 อัตรา
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เนื่องจากมีปริมาณงานที่เหมาะสมกับจานวนพนักงานที่ปฏิบัติอยู่ จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องยุบเลิกและปรับเกลี่ยตาแหน่งบางตาแหน่ง ดังนี้
1. การปรับเกลี่ยตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา
- ส านั ก ปลั ด อบต. ตาแหน่ ง เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ขปฏิ บั ติงาน/ช านาญงาน เลขที่
ตาแหน่ง 49-3-01-4601-001 ปรับเกลี่ยเป็น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 49-3-01-3601-001
เนื่ องจากงานสาธารณสุ ขเป็ น งานเกี่ย วกั บ การศึก ษา วิเคราะห์ วิจั ย วินิ จ ฉัยปั ญ หา
พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค ฯลฯ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้ น ทาให้
เกิดความความคล่องตัวในการบริหารงานสาธารณสุขอย่างเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที จึงมีความจาเป็นต้องขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง จาก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เป็น นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
2. การยุบเลิกตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา
- ส านั ก ปลั ด อบต. ต าแหน่ ง เจ้าพนั ก งานธุรการ ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน/ช านาญงาน เลขที่
ตาแหน่ง 49-3-01-4101-001
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง เป็น อบต.ขนาดกลางมี 4 ส่วนราชการ ประกอบไป
ด้วย สานักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ โดยมีตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 2 อัตรา และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
งานธุรการมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป จัดทา
และแจกจ่ายข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดทารายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อานวยความ
สะดวก ติดต่อ ประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน และการดาเนินงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง และ
มีจานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงมีความจาเป็นจะต้องขอยุบเลิกตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 49-3-01-4101-001 จานวน 1 อัตรา

- 29 8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
มีภ ารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยยางได้กาหนดส่วนราชการ จานวน 4
ส่วน คือ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานบริหารงานบุคคล
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานเทศกิจ
1.6
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7
งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.9
งานควบคุมโรค
1.10 งานสวัสดิการและพัฒนาสตรี
1.11 งานสังคมสงเคราะห์
1.12 งานส่งเสริมอาชีพ
1.13 งานส่งเสริมการเกษตร
1.14 งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานกิจการสภา
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานการร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานการอานวยการ
- งานการป้องกัน
- งานการช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานการกู้ภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสตั ว์
1.6 งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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- 30 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานการจัดทาฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเก็บรักษาเงิน
- งานการทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานการพัฒนารายได้
- งานการควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานการทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานแผนที่ภาษี
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
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- 31 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานระบายน้า
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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- 32 8.2 การวิเคราะห์ก ารกาหนดตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง ได้ วิเคราะห์ การกาหนด
ตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้ ว ยยาง และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยยางเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563
ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

1

1

1

-

-

-

สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นิติกร (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

2
1

1
1

1
1

1
1

-1
-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

2
3

2
3

2
3

2
3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปรับเกลี่ย
ตาแหน่ง
ยุบเลิก 1 อัตรา
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ส่วนราชการ

กรอบ กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
อัตรา
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (อาวุโส)
(ข้าราชการถ่ายโอน)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

38

37

37

37

-1

-

-

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยยาง
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ ีทักษะ)
รวม
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานส่งเสริมการเกษตร
-งานสวัสดิการสังคม
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
-งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-งานบริหารการศึกษา
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 39 –
โครงสร้างของสานักปลัด อบต.
หัวหน้ำสำนักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ ต้น)

งำนบริหำรทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน

-เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (1) - นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ปก./ชก (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
- ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำย
(ตำมภำรกิจ) (1)
-นักทรัพยำกรบุคคล ปก./ชก. (1) และแผน (ตำมภำรกิจ) (1)
-พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
(ตำมภำรกิจ) (2)
-คนงำนทั่วไป (ทั่วไป) (1)

งำนกฎหมำยและคดี
- นิติกร ชก. (1)

งำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปก./ชก (1)
-พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
(ตำมภำรกิจ) (1)
- คนงำนประจำรถขยะ (ทั่วไป) (3)

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
- เจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ปง./ชง. (1)
- คนงำนทั่วไป (ทั่วไป) (1)

งำนสวัสดิกำรสังคม
- นักพัฒนำชุมชน ปก./ชก. (1)
- ผู้ชว่ ยนักพัฒนำชุมชน (ตำมภำรกิจ) (1)

อำนวยกำรท้องถิ่น
วิชำกำร
ทั่วไป
พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ระดับ ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญกำร เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญงำน อำวุโส ลูกจ้ำงประจำ
ตำมภำรกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จำนวน 1 2
2
1
6
5
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โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (1)

งำนกำรเงินและบัญชี

-เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
(ตำมภำรกิจ) (1)

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
-เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
(ตำมภำรกิจ) (1)

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (ตำมภำรกิจ) (1)
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ตำมภำรกิจ) (1)

อำนวยกำรท้องถิ่น
วิชำกำร
ทั่วไป
พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ระดับ ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญกำร เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญงำน อำวุโส ลูกจ้ำงประจำ
ตำมภำรกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จำนวน 1 1
2
4
-

- 41 –
โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
งำนก่อสร้ำง

งำนออกแบบและ
ควบคุมอำคำร
- นำยช่ำงโยธำ อำวุโส (1)
- ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ (ตำมภำรกิจ) (1)

งำนผังเมือง

งำนประสำนสำธำรณูปโภค
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง. (1)

อำนวยกำรท้องถิ่น
วิชำกำร
ทั่วไป
พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ระดับ ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญกำร เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญงำน อำวุโส ลูกจ้ำงประจำ
ตำมภำรกิจ
ทั่วไป
พิเศษ
จำนวน 1 2
1
-
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โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (1)

งำนบริหำรกำรศึกษำ

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
- นักวิชำกำรศึกษำ ปก. /ชก (1)
- ครู (1)
- ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (ตำมภำรกิจ) (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ตำมภำรกิจ) (ผู้มีทักษะ) (1)

อำนวยกำรท้องถิ่น
วิชำกำร
ทั่วไป
ระดับ ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญกำร เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญงำน อำวุโส
พิเศษ
จำนวน 1 -

ครู
1

พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ
ทั่วไป
2

-

-5112. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยยางได้ กาหนดแนวทางการพั ฒ นาพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒ นาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกาหนด
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย
แห่งรัฐ คือ การพัฒ นาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยยาง จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1 .เป็ น องค์ก รที่ เปิ ด กว้ างและเชื่ อมโยงกั น ต้อ งมี ความเปิ ด เผยโปร่งใสในการท างาน
โดยบุ คคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งกันและกัน
และสามารถเข้าตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ กลไกหรือส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนิน การเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็
ยังต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกั นเองให้ มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถาม
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์ก าร
บริห ารส่วนตาบลห้ วยยาง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการ เพื่อให้การบริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเองและผ่านการติดต่อ
ได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดความสรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์อ งค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ า มาใช้ ในการตอบโต้ กั บ โลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า มี ค วามยื ด หยุ่ น
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสู ง และปรับ ตัวเข้าสู่ สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ บุคลากรมีความผู กพั น
ต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

-5213. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยยาง ได้ประกาศคุณ ธรรมจริยธรรมของพนักงานส่ วนตาบลและ
พนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่างสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย

