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1.หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า “Let the
manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริห ารงานบุคคล
ใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกาลังคนเป็นเทคนิค
หนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้า นบุคคลและ
ยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดี
ด้ ว ย แนวคิ ด ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รมี ค วามมั่ น คงในด้ า นก าลั งคน (Manpower/workforce Stability) นั้ น มี อ ยู่ ส อง
ประการ ได้แก่
(1) ความพยายามเตรี ย มความพร้อ มในด้ า นกาลั งคนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้
ตลอดเวลา
(2) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกาลังคน หรือ การสูญเสียกาลังคนในองค์กร เนื่องจากจะ
ทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ จะมีรอบ
การเปลี่ ยนผ่าน หรือ การหมุน เวีย นการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้ เขียนขอใช้คาว่าวัฏจักรสายอาชีพ
(Career life cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด สาหรับการ
วางแผนกาลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ
องค์กรอยู่แล้ ว การทราบจ านวนพนั กงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูล นั้นจะทาให้ ผู้ บริห ารสามารถกาหนด
สัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกาลังคนในแต่ละแผนกว่ามี
มากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุ ส่ ว นใหญ่ ข องพนั ก งานในแต่ ล ะฝ่ า ยจะท าให้
ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาในอดีต
ว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาด
กาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนในสายงานที่มีความขาด
แคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุ ด จะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
2.4 ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ ผู้ บ ริห ารทราบโดยเฉลี่ ย แล้ ว
องค์กรจะขาดกาลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้
งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกาลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สาคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะทา
ให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังคนเป็นอันดับแรก และฝ่ายไหน
ที่ต้องมีการเตรียมกาลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนการขาดแคลนกาลังคน รวมถึง
การหาตลาดที่สามารถหากาลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า

๒
สาหรับการวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การใช้คน และ
การควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะ
ตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้
มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด ต่อ องค์ก าร ซึ่งตามแนวคิด ของ Patten ได้ ให้ ความหมายของการวางแผนกาลั งคนไว้ 4
ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์ การออกจากงานของแรงงาน การ
กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือก และการ
เลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
2. การวางแผนกาลั งคน คื อ การวางแผนบุ คคล (Personal Planning) มี ขอบเขตครอบคลุ ม กิจ กรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ความ
ปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้
จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกาลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของ
ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและ
แรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคล
ในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด สาหรับ
ความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อปรับการใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกาลังคนจะเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการ
วางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้กับเกณฑ์ที่
องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละ
อาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคลให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทาให้ทั้งองค์การ
และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกาลั งคนจะท าให้ อ งค์การพยากรณ์ เกี่ ยวกับเงื่อนไขต่ างๆ ในอนาคตเพื่ อการกาหนด
วัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
4.8 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
การลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
๓
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่ง
ใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ข้อ 12
การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่ วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่ง
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล และเสนอคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล(ก.อบต.จ.)
พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ โดยจั ดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอั ตรากาลั งพนัก งานองค์การบริห ารส่ ว นต าบล
ข้อ 13 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างให้คานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ต้องจ่ายในด้าน
บุคคล
คณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนต าบล ได้ มี มติเห็ นชอบประกาศก าหนดการกาหนดตาแหน่ ง
พนั กงานส่ วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลั งเพื่อเป็น กรอบในการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์
1. การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้ ชัดเจนไม่
ซ้าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2. การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
3. ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจานวน ระดับและ
สายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับตาแหน่งที่ ก.
อบต. กาหนดบ้างไหม
4. การกาหนดกรอบอัตรากาลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมีโครงการหรือ
แผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจากัดกาลังคนภาครัฐ
5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตาแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการกาหนดตาแหน่งมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
๔
6. การจัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตาแหน่งใดมี
หน้าที่การงานอะไรบ้าง ทาให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตาแหน่ง การตรวจสอบการกาหนดตาแห่ง และเป็น
คู่มือในการมอบหมายงานด้วย

7. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วย
วิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
8. สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งโดยพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ชานาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
- ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 %
- ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/พัฒนาการทางด้านวิชาการ
- กาหนดขึ้นตามความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตาแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตาแหน่งที่กาหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตาแหน่ง
- การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง
9. การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กับการวางแผนอัตรากาลัง ซึ่งหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง โดยต้อง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทาบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานวิชาการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
10. เพื่อให้ องค์ การบริห ารส่วนตาบลกุดสระ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่
ซ้าซ้อน
11. เพื่ อ ให้ อ งค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลกุด สระ มีก ารกาหนดต าแหน่ งการจั ดอัต ราก าลั ง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
12. เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
13. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดสระ
14. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้ าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
15. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๕

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรคานึงถึงการกาหนดให้มีจานวนที่เหมาะสม
กับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จานวนตาแหน่งจาเป็นที่เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่ง

วิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จานวนตาแหน่งในส่วน
ราชการใด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดาเนินงานของหน่วยงานที่จะ
กาหนดจานวนตาแหน่งให้
2. การจัดแบ่ งหน่วยงานและอัตรากาลังให้หน่วยงานที่จะกาหนดตาแหน่ง โดยจาเป็นต้องทราบ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกาหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมีตาแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อานาจแก่
ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการ
หรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. เกณฑ์การคานวณจานวนตาแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้กาหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดสระจะกาหนดจานวนตาแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบกาลังคนที่มี
อยู่ เดิมกับ ภาระงานที่ ต้องท า โดยคานวณมาตรฐานการทางานให้ ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถท างานใน
ตาแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมี จานวนเท่าใด เพื่อที่จะคานวณว่าใน 1 ปี ใช้จานวนคนเท่าใด
ต่อภาระงานนั้น และอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่คานวณไว้หรือไม่
5. วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
6. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
8. จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิ บ ของงบประมาณรายจ่ ายตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
9. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
๖
ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลังประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระมีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทัง้ เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทาเพิ่ม
หรือไม่จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากรปัจจุบัน
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร

4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร
และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ
การทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ งก าลั ง เงิน ก าลั ง
งบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดาเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัด
ให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่ าที่ ควรจะเป็ น จั ด ให้ มีโรงรั บ จ าน า การจั ดตลาดและงานต่ างๆ ที่ มี รายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน
3 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
4.กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกั บภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
5.กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วน
ร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้อง
๗
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึ งถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
6. กาหนดประเภทตาแหน่ งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้ เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอเมืองอุดรธานี ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอน อุดรธานี ถึงหนองคาย
ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จดกับ อบต. บ้านขาว และ อบต.นาข่า อาเภอเมืองอุดรธานี
ทิศตะวันออก จดกับ อบต. สร้างแป้น อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
จดกับ อบต. สามพร้าว และเทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดกับ อบต. หมู่ม่น และอบต. นากว้าง อาเภอเมืองอุดรธานี และเทศบาล
หนองสาโรง
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ ๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๓๗,๕๐๐ ไร่
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ บางส่วน
เป็นที่ราบสูง มีสภาพป่าส่วนมากเป็นป่าโปร่ง ปัจจุบันสภาพป่าถูกบุกรุกจากราษฎรจนทาให้ไม่มีสภาพป่าหลงเหลือ
อยู่ และมีแหล่งน้าเพียงพอสาหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้งใช้สาหรับการเกษตรตามฤดู แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ทา
การเกษตรตลอดปี
จานวนหมู่บ้านและประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มีหมู่บ้านในเขตตาบลกุดสระที่รับผิดชอบ ๑๒ หมู่บ้าน และ
อยู่ในตาบลหนองบัว ๒ หมู่บ้าน รวม ๑๔ หมู่บ้าน (ข้อมูล วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดังนี้
หมู่
จานวน
จานวนประชากร(คน)
บ้าน
ที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
๑

บ้านกุดสระ

๒๒๒

286

299

๕๘5

๒

บ้านดงลิง

215

271

๓37

608

๓
๔
๕

บ้านยางบึง
บ้านขมิ้น
บ้านโนนยาง

๑85
๒63
387

345
๓86
๕38

๓39
411
๕16

๖84
797
๑,๐54

๘
หมู่ที่
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๖
๗

บ้าน
บ้านดงสระพัง
บ้านโคกก่อง
บ้านดอนหวาย
บ้านบ่อโคลน
บ้านโนนดู่
บ้านดงเจริญ
บ้านดงลิง
บ้านเดื่อ
บ้านเก่าน้อย (คุ้มพรสวรรค์)
รวม

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๖69
147
457
๑๘9
๒๐4
388
๑99
๖5
82
3,672

๓๕0
236
๖56
329
๒๘6
๕22
๑๙0
49
๘๗
4,531

๓61
232
713
๓53
๓44
๕74
๒๐6
77
๘6
4,848

711
๔๖8
๑,369
682
๖๓0
๑,๐96
๓๙6
126
๑๗3
9,379

ความหนาแน่นเฉลี่ย
๑.๕ ท้องถิ่นในตาบล
- จานวนเทศบาล

จานวนประชากร(คน)

๑56.32 คน/ตารางกิโลเมตร
ไม่มี

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก ได้แก่ การทานาปี ทาสวนมีพื้นที่ทา
การเกษตรประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๒๕๐ ไร่ ส่วนอาชีพรองราษฎรในพื้นที่ คือ
รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังทาการเลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อการบริโภคและ จาหน่าย
เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์,วัสดุก่อสร้าง ๖
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
๔
แห่ง
- ร้านขายเครื่องเคลือบดินเผา
๑
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
๑๔
แห่ง
- ร้านชุบโครเมี่ยม
๑
แห่ง
- โรงสีข้าว
๒๔
แห่ง
- ปั้มน้ามันแบบมือหมุน/ปั้มหลอด7
๑
แห่ง
- ร้านอาหาร/อาหารตามสั่ง
๓๐
แห่ง
- อู่ซ่อมรถทั่วไป
๑๐
แห่ง
- ร้านค้า (ขายของชา)
๕๑
แห่ง
- โชร์รูมรถหนัก (รถขุด)
๓
แห่ง
- เต็นท์รถมือสอง
๖
แห่ง
- คลังสินค้า
๒
แห่ง

๙
สภาพสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนการอาชีพ (เอกชน)
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน

๖
๑
๑
๒
๑
๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑๔
๔๐

แห่ง
รูป

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ๑

แห่ง
แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจชุมชน
- สถานีดับเพลิง

แห่ง
แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
- พระสงฆ์

๔. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
หมู่ที่ ๑ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๔ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๕ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๙ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ มีถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๒ มีถนนภายในหมู่บ้าน

๑
-

๑๗
๑๐
๗
๑๗
๒๐
๑๖
๑๒
๒๕
๘
๑๐
๒๒
๑๒

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ
ความยาวประมาณ

๑๐
๗
15
18
18
๖
๗
๖
๕
๕
๑๒
๕

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ถนนลาดลางภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ๓ สายและหมู่บ้านใกล้เคียงกัน ความยาวประมาณ
๒๕ กิโลเมตร ได้แก่
หมู่ที่ ๑ - ๒ ระยะห่าง
๒
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๖ - ๗ ระยะห่าง
๑
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๒ - ๓ ระยะห่าง
๓
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๗ - ๘ ระยะห่าง
๓
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๓ - ๑๐ ระยะห่าง
๒
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๘ - ๑๑ ระยะห่าง
๒
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๔ - ๕ ระยะห่าง
๒
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๙ - ๔ ระยะห่าง
๑
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๕ - ๖ ระยะห่าง
๕
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๑๐ - ๑ ระยะห่าง
๑
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๑๑ – ๖ ระยะห่าง
๑
กิโลเมตร
หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ระยะทาง
๑
กิโลเมตร

๑๐

การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
- โทรศัพท์สาธารณะ
7
- โทรศัพท์ส่วนบุคคล (ไม่รวมมือถือ) 180

แห่ง
แห่ง
แห่ง

การไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน อัตราเฉลี่ยราษฎรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ
ร้อยละ 98 แต่ยังขาดหลอดไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ต้องขยาย
เขตอีกหลายแห่ง
แหล่งน้าธรรมชาติ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มีแหล่งน้า ดังต่อไปนี้
1. ลาห้วย/ลาน้า
จานวน 12 สาย ดังนี้
(1.1) ลาห้วยกุดสระ
หมู่ที่ 1
(1.6) ลาห้วยหิน
(1.2) ลาห้วยคลองแคน
หมู่ที่ 1
(1.7) ลาห้วยขวยตุ่น
(1.3) ลาห้วยคลองหมาหก หมู่ที่ 1
(1.8) ลาห้วยหลวง
(1.4) ลาห้วยโซ่
หมู่ที่ 12 (1.9) ลาห้วยอิฐ
(1.5) ลาห้วยหนองลาด
หมู่ที่ 3
(1.10) ลาห้วยดาน
(1.11) ลาห้วยฮองหรี่
(1.12) ลาห้วยขี้สูด หมู่ที่

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
7

4
4
5
7,8
8
10

๑๑
2. หนองน้า
จานวน
(2.1) หนองเลิงบ่อกง
(2.2) หนองกุดดินจี่
(2.3) หนองลาด
(2.4) หนองกรุง
(2.5) หนองตาล
(2.6) หนองกุดโคก
(2.7) หนองแด
(2.8) หนองขี้ควาย
(2.9) หนองสังข์
(2.10) หนองสระพัง
(2.11) หนองเลิงเปื่อย
(2.12) หนองเหล็กเปียก

12
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

แห่ง
1
12
3
4
4
5
6
7
10
11
7
11

3. บึง จานวน 4
แห่ง ดังนี้
(3.1) บึงสังข์ หมู่ที่ 3
(3.2) บึงบ่อพากษ์ หมู่ที่ 4
(3.3) บึงเลิงหอ (บ่อโคลน1) หมู่ที่ 9
(3.4)
บึงบ่อโคลน (บ่อโคลน2) หมู่ที่

ดังนี้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

700
4
4
12
10
5
938
5
3
12
5
4

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

จานวน
650 ไร่
จานวน
380 ไร่
จานวน
200 ไร่
9
จานวน
240 ไร่

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝายน้าล้น
จานวน
3 แห่ง
- บ่อบาดาลสาธารณะ
จานวน
7 แห่ง
- บ่อบาดาลส่วนบุคคล
จานวน
133 แห่ง
- อ่างเก็บน้า
จานวน
1 แห่ง
- ถังเก็บน้าฝน
จานวน
20 แห่ง
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จานวน
1
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
จานวน
4 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรดิน พื้นที่ตาบลกุดสระ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทาย และดิน
เหนียวปนหินลูกรังบางส่วน ดินไม่สามารถอุ้มน้าได้ ทาให้ดินมีการระบายน้าได้ดี ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน
จึงมีคุณภาพค่อนข้างต่า ทาให้เกิดปัญหาต่อการเกษตรกรรม
- ทรัพยากรน้า แห่งน้าบนผิวดินที่สาคัญ ได้แก่
1. ลาห้วย ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้าไหลผ่าน น้าในลาห้วยแห้งขอด ฤดูฝนน้ามาก
จนล้นท่วมเป็นบริเวณกว้าง
2. หนองน้า มีอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน ส่วนมากไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของราษฎร

๑๒
3. แหล่งน้าใต้ดิน ตาบลกุดสระมีแหล่งน้าใต้ดินที่เกิดขึ้นในชั้นหินอยู่ลึกประมาณ 10 - 30 เมตร
บางพื้นที่น้ามีสภาพเค็ม
- ทรัพยากรป่าไม้ ตาบลกุดสระ มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีอยู่ในที่
สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน มีสภาพเป็น
ป่าโปร่งสลับป่าพุ่มไม้มีอยู่ทั่วไป
มวลชนจัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเป็นการรวมกลุ่มที่
ได้รับการจัดตั้ง และสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
- กลุ่มอาสาสมัรสัมมัชชาเพื่อเอาชนะยาเสพติด (อสส.)
จานวน
280 คน
- กลุ่มประสานพลังแผ่นดิน
จานวน
210 คน
- อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
จานวน
156 คน
- อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน
60 คน
- กพสม. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน
จานวน
99 คน
- กพสต. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล
จานวน
19 คน
- กยม. คณะกรรมการเยาวชนระดับหมู่บ้าน
จานวน
60 คน
- กยต. คณะกรรมการเยาวชนระดับตาบล
จานวน
9
คน
- อช. อาสาพัฒนาชุมชน
จานวน
22
คน
- กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 3 รุน่ ๆ ละ 150 คน
จานวน
450
คน
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านละ 100 - 200 คน
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ

๑๓

ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
จากการประเมินสภาพการณ์ปัญหา/ความต้องการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาพการพั ฒนาใน
อนาคต ได้กาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

“บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
““ เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการ
เกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบล ในงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
พันธกิจของจังหวัดอุดรธานี(Mission)
1.1 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
1.2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
1.3 การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
1.4 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในจังหวัด
1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.6 การประยุกต์ให้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

การดาเนินงานแผนพัฒนาสี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแหล่งน้า
ด้านเกษตร
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสาธารณสุข
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
51
20
6
2
15
1
31
13
11
2
5
1
57
52
176
91

ผลกระทบ
ทาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตาม
สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. กุดสระ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จานวน 15 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จานวน 15 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่า
นาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควร
กาหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.
2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการ
บริหารจัดการ ข้อ 2.3 กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25582560) เฉพาะปี 2558 มาดาเนิ น การในปี งบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5
คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ ว่า อบต. กุดสระ นาแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 91 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน
176 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 51.71 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จานวน 1 คะแนน ดังนั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการปฏิบัติได้ตามแผน และเพิ่มร้อยละการ
ปฏิบัติได้ให้มากขึ้นกว่านี้
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคาถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา
2. โครงการด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐานถ้ าเป็น ไปได้ ควรด าเนิน การในไตรมาสที่ 2 ของปี งบประมาณ เพื่ อ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทาและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

๑๔

๑๕

เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนา จานวน 15 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า
เนื่องจากงบประมาณของ อบต. กุดสระ มีจานวนจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอานาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลย
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านเกษตร ข้าพเจ้าได้ดาเนินการของบประมาณมาดาเนินการโครงการด้านเกษตรหลาย
โครงการ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
เท่านั้น จึงทาให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจานวนการปฏิบัติที่น้อย ทั้งที่ในความจริงมีการดาเนินการด้านเกษตร
หลายโครงการ
2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้า
เป็นไปได้ควรดาเนินการในไตรมาสที่ 2 คณะผู้บริหารได้เร่งดาเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดย
ตลอด แต่ที่ทาให้การดาเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง
อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดาเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอ
ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ
ด้านเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเริ่มดีขึ้น ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพการทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และรับราชการ ลูกจ้าง ดังนั้น ประชากรส่วน
ใหญ่ จึ งสามารถอยู่ ได้ไม่เดือดร้อน องค์การบริห ารส่ วนตาบลได้ส่ งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพที่ด้อยโอกาส ซึ่ง
สามารถเริ่มประกอบอาชีพเองได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป
ด้านคุณภาพชีวิต
ผลการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้ มีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น โดยประชากรโดยมีเฉลี่ยมีอายุขัยสูงขึ้น มีการควบคุมโรคระบาดได้ดี ไม่มีการแพร่ขยายของ โรค
เอดส์ และไม่มีปัญหายาเสพติด เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้นาหมู่บ้านและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้พัฒนาโดยการสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น สร้างถนนหนทาง
ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ถาวร สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่าง
ดียิ่ง แต่ยังต้องพัฒนาต่อไป เพราะยังไม่ทันต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งการจัดหาน้าสะอาด
ให้
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอีกด้วย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสภาพแวดล้อมมีลักษณะโดยรวมดีขึ้น ประชาชนตื่นตัวให้ความสาคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม แต่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนทาให้ปัญหาด้านขยะมูล
ฝอยและการควบคุมระบบการระบายน้ายังเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข และสร้างระบบการกาจัดขยะมูลฝอย และการ
บาบัดน้าเสียให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะต่อไป
ด้านการเมือง – การบริหาร
ประชาชนเข้าใจกิจกรรมการเมืองมากขึ้น และรู้จักตื่นตัวในการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

๑๖

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
พื้นที่
เป้าหมาย
1. ปัญหาด้าน 1. ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
ทุกหมู่บ้าน
การพัฒนา
หนี้สินจานวนมาก เนื่องจากขาดการ
เศรษฐกิจ และ วางแผนการประกอบอาชีพที่ดี
การแก้ไข
2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทา
ทุกหมู่บ้าน
ปัญหาความ การเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้
ยากจน
ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน
3. การขาดการรวม
ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่า
เป็นพลังสาคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน
4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ
ทุกหมู่บ้าน
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง ทุกหมู่บ้าน
ของประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐทาให้โครงการที่รัฐส่งเสริม
ไม่ประสบผลสาเร็จ
2. ปัญหาด้าน 1. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยัง ทุกหมู่บ้าน
การพัฒนา
ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
การศึกษา
ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
สังคม ศาสนา พัฒนาการในวัยนี้
วัฒนธรรม ภูมิ 2. ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่
ทุกหมู่บ้าน
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
และการกีฬา การศึกษานอกระบบทาให้ยังมีความรู้
ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
3. การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของ ทุกหมู่บ้าน
คนทาให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา

แนวโน้มในอนาคต
- สังคมมีการแข่งขันกันสูงในด้านการประกอบ
อาชีพ การวางแผนที่ดีจะทาให้สามารถอยู่รอด
ในสังคม
- ค่าครองชีพสูงขึ้น การผลิตทางการเกษตร
แข่งขันกันสูง สภาพดินฟ้า อากาศแปรปรวน
การทาอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่เพียง
พอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- ระบบการผลิ ต แบบกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ ส ามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่าทั้งด้านต้นทุน แรงงาน
และผลผลิต
- การส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ฐานราก
เข้มแข็งจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง
- โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับชุมชน จะ
ประสบความสาเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน
- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จาเป็นและ
สาคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมี
ความรู้ก้าวไกลเท่าทันต่อโลกเพียงใด
- การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอกระบบ
จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการ
คิดและการเรียนรู้ในชุมชน ทาให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง
- วัตถุนิยมเข้ามาครอบงาสังคม ทาให้เกิดความ
วุ่ น วายในสั ง คมสมควรที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
ศีลธรรมโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

๑๗
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

แนวโน้มในอนาคต

4. วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อั น ดี ง าม ภู มิ
ปั ญ ญาชาวบ้ าน เริ่ ม สู ญ หายเนื่ อ งจาก
ไม่ได้รับความสนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง

ทุกหมู่บ้าน

5. ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัวใน
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

ทุกหมู่บ้าน

- วั ฒ น ธ รรม ที่ สั่ งส ม ม าแ ต่
โบราณจนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
แต่ละท้องถิ่นจะสูญหายไปหาก
ไม่มีการดารงรักษาไว้
- การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบ
อาชีพมากขึ้น การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็นอาชีพ
ได้ หรือการกีฬาจะสามารถ
สร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้จึง
สมควรที่จะมีการสนับสนุนการ
เล่นกีฬาในทุกรูปแบบ
- มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารขนส่ งยา
เสพติด รูป แบบใหม่ ท าให้ ย าก
แก่การป้องกันและสกัดกั้นวิธีที่
จะบรรเทาปั ญ หาได้ ก็ คื อ การ
สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั งคม โดย
เน้นที่สถาบันครอบครัว
- โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัด
ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น จ ะ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จมากหรือน้อยขึ้น อยู่
กั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใจ
ทัศนคติของแต่ละชุมชน
- ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ นท าให้
ส ภ าว ะ อ าก าศ ข อ งโล ก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่
มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

3. ปัญหาด้านการจัด
1. การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมี
ระเบียบชุมชน สังคม
อยูใ่ นสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง
และการรักษาความสงบ ในการปราบปรามและป้องกันปัญหา
เรียบร้อย

ทุกหมู่บ้าน

2. การทะเลาะวิว าทของวัยรุ่น มีค วาม
รุน แรงมากขึ้น ทุ กวัน เนื่ องจากค่านิ ยม
การเลี ย นแบบที่ ผิ ด ๆการส่ ง เสริ ม ให้
สถาบั น ครอบครั ว มี ค วามเข้ ม แข็ ง จะ
บรรเทาปัญหานี้ได้
3. ปั ญ หาที่ เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ เป็ น
ปัญหาที่สร้างความเสียหายทางทรัพย์สิน
นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความ
พร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้
ในระดับหนึ่ง
4. เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ านวนมากในช่ ว ง
เทศกาลวันหยุด ทาให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

- เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มี
ผลกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

๑๘
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

แนวโน้มในอนาคต

4. ปัญหาด้านการ
1. ถนนลาเลียงผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชารุด เสียหาย ทาให้การลาเลียง
และการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรล่าช้า
ทรัพยากรน้า

ทุกหมู่บ้าน

2. เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านและในหมู่บ้าน
3. ขาดการปรับปรุง/ขุดลอกแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค

ทุกหมู่บ้าน

4. ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านและ
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ทุกหมู่บ้าน

5. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
สาหรับจุดที่มีความจาเป็นต้องติดตั้ง

ทุกหมู่บ้าน

-การพั ฒ นา ระบบการล าเลี ย ง
ขนส่ งผลผลิ ต ทางการเกษตรจะ
ช่ ว ยให้ ผ ลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดได้
อย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ ความ
ต้องการของผู้บริโภค
- เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
ชุมชนในอนาคต
- น้าเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ
- ระบบพลังงานทดแทนจะมี
บทบาทสาคัญในอนาคต
โดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะสามารถแก้ปัญหา
สาหรับพื้นที่ห่างไกลคู่สายไฟฟ้า
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น
การติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณ ะจะ
สามารถลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง

6. ขาดระบบบริหารจัดการน้าที่ดี
เนื่องจากในฤดูแล้งจะประสบปัญหา
การขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง

ทุกหมู่บ้าน

- การสร้างระบบบริหารจัดการน้าถือว่า
เป็ น การเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาน้ าท่ ว ม
หรือขาดแคลนน้าได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้ า งที่ กั ก เก็ บ น้ า การสร้ า งระบบ
ชลประทาน การสร้างระบบระบายน้า

7. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่
ไม่คุ้มค่า แหล่งน้านับว่ามีประโยชน์
มากกว่าเพื่อการเกษตรการอุปโภค
บริโภค หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และประโยชน์ในด้าน
ต่างๆนานัปการ

ทุกหมู่บ้าน

- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง น้ า จะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนรู้ จั ก
วิ ธี ก ารหารายได้ พึ่ ง ตนเอง พึ่ ง
ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ซึ่ งเป็ น ไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ
เป็ นทางออกที่ ส าคั ญ ของโลกใน
อนาคต

ทุกหมู่บ้าน

๑๙
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

แนวโน้มในอนาคต

5. ปัญหาด้าน
สุขภาพ อนามัย
และการป้องกัน
โรค

1. ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ
ทาให้ยากแก่การป้องกัน
2. ประชาชนยังขาดความสนใจในการ
รักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย

ทุกหมู่บ้าน

6. ปัญหาด้านการ 1. พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก
ท่องเที่ยว การ
การบุกรุกถางป่า
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา 2. การบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ติ และสิ่งแวดล้อม
3. ขาดการพัฒนา/ปรับปรุงหนองแด
เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
7. ปัญหาด้าน
1. ประชาชนยังขาดกระบวนการ
การเมือง การ
เรียนรู้
บริหารจัดการ และ ด้านการเมือง การปกครอง ทาให้
การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยัง
การปฏิบัติงาน
อ่อนแอ
2. ประชาชนยังขาดความสนใจในการ
มีส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารหรือพัฒนาท้องถิ่นทา
ให้การดาเนินการเป็นเพียงการแก้ไข
ของบุคคลบางกลุ่ม
3. ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงานของ อบต. ทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดในการติดต่อ ประสานงานอยู่
บ่อยครั้ง
4. ข้าราชการหรือพนักงานต้อง
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่
5. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎ ระเบียบที่มาก ทาให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก

ทุกหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน
หนองแด
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

บุคลากรทุก
คน
บุคลากรทุก
คน

- ค ว า ม เ จ ริ ญ ข อ ง โ ล ก ท า ใ ห้
ชีวิตประจาวันเปลี่ยนแปลง การวางแผน
ชีวิตที่ดีจะทาให้อยู่รอดในสังคม
- สภาวการณ์โลกปัจจุบัน และในอนาคต
มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคใหม่ๆมากขึ้น จึง
จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจในเรื่ อ งการ
รักษาสุขภาพของประชาชน
- หากยังมีการทาลายป่าไปเรื่อยๆจะทา
ให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ ปัญหาฝนแล้ง
และสภาวะโลกร้อน
- ส ารวจและขึ้ น ทะเบี ย นที่ ส าธารณะ
ประโยชน์ภายในตาบล
- พั ฒ นา/ป รั บ ป รุ ง สภ าพ แวดล้ อ ม
โดยรอบหนองแด และประชาสัมพันธ์ ให้
บุคคลทั่วไปทราบ
- การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
เป็ น การปกครองโดยประชาชน เพื่ อ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒ นาองค์ความรู้
ด้านการเมืองการปกครองจะทาให้สังคม
เกิดความสมดุล
- การพั ฒ นาและการแก้ ไขปั ญ หาหรื อ
การวางแผนกาหนดทิ ศทางการพัฒ นา
ท้องถิ่นในอนาคต จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
- อบต. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่มมาก
ขึ้ น ดั ง นั้ น การสร้ า งความเข้ า ใจกั บ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ
-การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาของผู้รับบริการดังนั้น
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสานึกใน
การให้บริการที่ดี
- การอธิ บ าย ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท าความ
เข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง
บทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการทางาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
๒๐

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้ การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้ น แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ส รอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่ าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพั ฒ นาศัก ยภาพคนให้ ส นั บ สนุ นการเจริญ เติ บ โตของประเทศและการสร้าง สั งคมสู งวัยอย่ างมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๒๑
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ
แข่งขัน
แนวทางการพัฒนา
1.1 เร่ ง ต่ อ ยอดและใช้ ป ระโยชน์ จ ากกรอบความร่ ว มมื อ และข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ AEC GMS
ACMECS
1.2 สร้างความมั่นคงและสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค
1.3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทั้งในและนอกเขตชลประทาน
1.4 เพิ่มความมั่นคงเพื่อรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายย่อย
1.5 เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
1.6 ส่งเสริม SME ให้มีบทบาทในภาคและมีความเข้มแข็งมากขึ้น
1.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
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1.8 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ
1.9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาคุณภาพคนให้พร้อมรองรับโอกาสด้านอาชีพ
2.2 พัฒนาระบบการศึกษาให้รองรับคนทุกวัย
2.3 เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านการเกษตร
2.4 ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี
มีศีลธรรม
2.5 พัฒนาบริการด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
2.1 สร้างโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพื้นฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพี ยง และความส าเร็จของปราชญ์ช าวบ้านเป็น แรงจูงใจ เพื่อสื บทอด
อาชีพเกษตร
2.2 รื้อฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคม
2.3 เพิ่มบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินใน
พื้นที่ชุมชนเพ่อสร้างโอกาสในอาชีพ
2.4 พัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่
2.5 เสริมสร้างความมั่นคงของประชาชน โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้
2.2 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่ป่าและดูแลรักษาป่าไม้
2.3 การค้นหาและต่อยอดภูมิปัญหาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
2.4 พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของ
พื้นที่และพัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึง
2.5 ควบคุม กากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว
ของอนุภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบุคลากร เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเครือข่ายวิสหกิจ ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า
การเกษตร การบริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการเกษตร เพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตร ที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค
3) แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในปี พ.ศ. 25561 – 2564
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 พัฒนา ยกระดับสิ่งอานวยความสะดวก และระบบผังเมืองเพื่อรองรับการเติมโต ของเมืองเหมาะสม
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่กลุ่ม ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญและยกระดับมาตรฐานการทาการ เกษตรปลอดภัย
2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.4 พัฒ นาการท่ องเที่ยว โดยเน้ นการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งศิลปวัฒ นธรรม ประเพณ ท้องถิ่น การท
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่ระลึก ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริการ
2.5 ยกระดับฝีมือแรงงานและส่งเสริมตลาดแรงงานในพื้นที่
2.6 อนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม การบริห ารจัดการน้ าให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และมลภาวะ
2.7 เสริมสร้างสั่งคมที่มั่นคง ปลอดภัย รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพ ด้วยการบูรณาการทางาน กับทุกภาคส่วน
2.9 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

3. ค่านิยม UDON TEAM
U
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UNITY : มีเอกภาพ
DEVELOPMENT : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
OPENMIND : เปิดใจให้บริการ
NETWORK : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
TRANPARENCY : มีความโปร่งใส
EXCELLENCE : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ
MORALITY : มีศีลธรรม

4. เป้าประสงค์รวม (Objectives)
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เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP เทียบกับปีทผี่ ่านมา ร้อยละ 5
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (GPP) ต่อปี ร้อยละ 3
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับ ปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและพัฒ นาด้านเทคโนโลยี เพื่อ
รองรับการค้า การลงทุน และการบูรการ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพ่อให้แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร ต่อปี ร้อยละ 3
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละของดัชนีของชี้วัดความสุขต่อปี ร้อยละ 85
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนและขยายการดาเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี เมืองผู้สูงอายุคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกลุ่มวัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกการดาเนินงานลดความเหลื่อมล้าด้านสังคมคนอุดรธานี
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอย่างมีดุลยภาพ ตอบสนอง
การท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี ร้อยละ 5
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องกับ
การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวและ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤต
กรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 2
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมลพิษ
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์
เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ปละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม ร้อยละ 5
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงภายในปี 2564 ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและดารงชีพอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2. ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และการทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายโดย
ส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมสร้างตามสัญลักษณ์ของสินค้า
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ประสงค์จะได้รับการพัฒนาอาชีพ
การจัดตั้งศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือศูนย์สาธิตการทาเกษตร
มีตลาดชุมชนหรือตลาดกลาง
การจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมการแสดงสินค้า
ระดับความสาเร็จในการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีใช้การทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลย์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งการป้องกันไฟป่าและการจัดทาแนวเขต
ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก
2. ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีในการ
ฟื้นฟูบารุงดินและการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
๒๗
3. ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การกาจัดขยะ และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาพื้นที่ชุมน้าเพื่อการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า
ตัวชี้วัด
1. ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนแหล่งน้าในความรับผิดชอบที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุง
3. การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพันธ์กล้าไม้
4. ปริมาณขยะในพื้นที่ได้รับการกาจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่ได้มีการจัดทาแนวกันไฟ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการท่องเที่ยว และการบริการด้านการท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถาบัน การศึกษาในการรักษา
ทรัพยากรทางการเที่ยงเที่ยว
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวโดยวิธี
ชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
ตัวชี้วัด
1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
4. การประชาสัมพันธ์และแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
การศึกษาที่มีคุณภาพสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยูในความรับผิดชอบ
2. เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
๒๘

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกจิตสานึกในความรักความสามัคคี และความเป็นไทย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทาแผนชุมชน
7. การจัดทาฐานข้อมูลทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ
ตัวชี้วัด
1. ระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการก่อสร้างหรือบารุงรักษา
2. สนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การจัดการแข่งขันกีฬาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกีฬานันทนาการ
4. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมนักเรียนในสังกัดหรือโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ครูพี่เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้
6. ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพ
7. มีการจัดทาแผนชุมชน
8. การจัดให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภา
9. มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการสืบทอดตลอดไป
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบทอดตลอดไป

เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ปลูกจิตสานึกของประชาชน เยาวชน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดี
ตัวชี้วัด
1. การจัดงานประเพณีที่ อปท.ได้จัดหรือร่วมจัด
2. การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในพื้นที่

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
2.1 วิสัยทัศน์
“บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริการด้วยความฉับไว ทันสมัย และถูกต้อง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีด้วยบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของระชาชน”

2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้า
๒๙
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
2.3 เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนา การศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
3. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้า
5. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
6. เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน
โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
การแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น
ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา สังคม
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ศาสนา
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
และ
ติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ฯลฯ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่
และการจัดการทรัพยากรน้า
เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอ
กระจายข่าว ระบบน้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ
๓๐
กระพริบ ฯลฯ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดการ
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย- กรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่(หนองแด) การ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้า ป่าสาธารณะ

ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้า ตามพระราชดาริฯ เป็นต้น
6. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัย และการ
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาด
ป้องกันโรค
ในพื้นที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดสระ ฯลฯ สร้าง
เสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯลฯ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ - เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
และการ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้า
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้า
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
6.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ กาหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 7
ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้
๓๑
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้า
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้า
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
6.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านการพัฒนา การศึกษา สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้า การพัฒนาด้าน
สุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. อัตรากาลังคนทางานในองค์กรมีจานวนมากเมื่อ
1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน เช่น
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน
การอู้งาน
2. การถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มาสังกัด อบต.
2. เจ้าหน้าที่ใน อบต.ต้องเสียสละเวลาดาเนินการด้าน
ทาให้มีอัตรากาลังเสริมจากโรงเรียนในการปฏิบัติ
ธุรการ การเงิน ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาฯ
กิจกรรมโครงการต่างๆ
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

๓๒
โอกาส (Opportunities)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพิ่มเติม
อัตรากาลังในศูนย์พัฒนาฯ โดยไม่ใช้งบประมาณของ
อบต.
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. จานวนบุคลากรมากทาให้ได้เปรียบองค์กรอื่นในการ
จัดทาโครงการ กิจกรรมต่างๆ

อุปสรรค (Threats)
1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่
ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. จะมีวิธีการลดจานวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร
2. การลดจานวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทาให้การบริหาร
ระบบ e-laas หลายคน
งบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆในอดีตมีจานวน
มาก จนทาให้หน่วยตรวจสอบ มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้าน
การเงิน
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็นเกณฑ์
ไม่ได้นาเอาปัญหาและความต้องการเป็นเกณฑ์
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง 1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น
งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
งบสาธารณสุขมูลฐาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การดาเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และ 1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบงบประมาณ
สังคมสงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุน สมดุล
จากหลายหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนา 2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทาให้
แก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร
ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถนา
งบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆที่ยังเป็น
จุดอ่อน

๓๓
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีรถกระเช้า ไว้คอยช่วยเหลือประชาชน เช่น
1. ห้องประชุมคับแคบ มีพื้นที่ใช้สอยจากัด สามารถ
ตัดกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น
บรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้จานวนจากัด ได้เฉพาะการ
ประชุมเล็กๆ เท่านั้น
2. การเรียกใช้รถกระเช้าได้ง่ายทาให้บางครั้งนาไป
ดาเนินการในสิ่งที่ไม่จาเป็นเร่งด่วนทาให้เกิดการ
สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย
แพงจาก อปท.ข้างเคียง
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การมีรถกระเช้าทาให้ประหยัดงบประมาณในการ 1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทาการให้ทัดเทียมกับ อปท.
จ้างเหมาเอกชน และปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รวดเร็ว
อื่นๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จากัด
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทาให้ อปท.
1. การถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทาให้มีภาระในการ
ใกล้ชิดกับการศึกษามากขึ้น มีองค์ความรู้ด้าน
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกว่าองค์กรที่ไม่ถ่าย
การศึกษามากขึ้น
โอน
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความ
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ ต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้
สารสนเทศต่างๆ
การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลาง
ในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สัญชาติ
จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
หรือไม่ เป็นต้น
3. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท. อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกาหนดมามีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา
1. จะทาให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
มากกว่า อปท.อื่นๆ
ถ่องแท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร

๓๔
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ (หนองแด)
1. มีโรงงาน มีหมู่บ้านจัดสรร ใน
2. มีขนาดพื้นอยู่ในชุมชนเมือง และอยู่ในตัวจังหวัด ทาให้การเดินทาง ติดต่อ พื้นที่อาจทาให้เกิดปัญหาตามมา
สะดวก รวดเร็ว
2. พื้นที่บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่
บริหารจัดการลาบาก กล่าวคือ
บ้านเดื่อและบ้านเก่าน้อย
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านได้อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของตาบลกุด
สระ แต่อยู่ในพื้นที่ตาบลหนอง
บัว
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้
1.มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็น
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น
กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการ
แก้ไขที่ล่าช้า
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอน
ภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่
ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น
การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่
ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อ
บารุงรักษาซ่อมแซม
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. ทาเลที่ตั้งของตาบลอยู่ติดกับจังหวัดหนองคาย
1. การทาอย่างไรเพื่อบริหาร
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
จัดการกับปัญหาคนไร้สถานะ
ทางทะเบียน ยาเสพติด ปัญหาที่
อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอน
ภารกิจที่ไม่พร้อมจะดาเนินการ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น
และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
นาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
๓๕
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ
วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC
เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริห ารส่วนตาบลกุดสระ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไว้จานวน 7 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดสระ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
2. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จึงควรมีโครงการสนับสนุน ส่งเสริมด้านภาษา เพื่อเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น
อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซีย นระบุ ในแผนปฏิบั ติการเวียงจัน ทร์ที่ส าคัญ คือ การพั ฒ นามนุ ษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่ น มุสลิมมีอาหารที่เป็น

ข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิม
ถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
จากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้า
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์การด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจาก
คนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่ า งๆชาติ แ ล้ ว ไม่ มี ที่ ท ากิ น จึ ง ต้ อ งไปเปิ ด ป่ า ใหม่ ส่ ว นสาเหตุ จ ากชาวต่ า งชาติ อาจมี น ายทุ น เข้ า มาท า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
อื่นๆ มลพิษจากของเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยัง ความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่ างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
นโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมติดตาม ประเมินผล” และยึดหลักในการทางาน
คือ “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม มุ่งมั่นทางาน บริการประชาชน ด้วย
จิตสาธารณะ”

1. นโยบายโครงการนาร่อง เพื่อพัฒนาตาบลกุดสระ
1.1 โครงการ 1 ตาบล 1 ทีมงานบริการ เพื่อบริการประชาชน เช่น สนับสนุนโต๊ะ
เต็นท์ เก้าอี้ ในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน สนับสนุนพิธีกรงานพิธีการต่าง ๆ และจัดอบรมให้ความรู้กับ
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นพิธีกรมืออาชีพและเป็นพิธีกรของหมู่บ้าน
1.2 โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 โครงการผลิตน้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชน เช่น จัดหาเครื่อง
กรองน้า เพื่อใช้ผลิตน้าดื่มสะอาด ให้ประชาชนได้ดื่ม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้าจากเอกชน โดยให้
ประชาชนได้มีการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยนาร่องในหมู่บ้านที่มีความพร้อม และมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการก่อน แล้วจึงดาเนินการในหมู่บ้านที่มีความพร้อมและความต้องการต่อไปๆ
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1.3 โครงการ 1 ตาบล 1 สถานีวิทยุชุมชน เช่น เพื่อบริการประชาชนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์กิจการงานต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนในตาบล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ดาเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง และรักษาความสะอาดของถนนในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
2.2 บารุง รักษาเส้นทางคมนาคม สาหรับขนส่งพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพื่ออานวยความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2.3 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้าไหล ใสสะอาด โดยทั่วถึงทุกครัวเรือน
2.4 พัฒนา บารุง รักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้านขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2.5 ขุดลอกแหล่งน้า เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร
2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ให้สะอาด
สวยงาม เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
3. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยการสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนให้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่างไม่รอช้า
3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการ
ดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีความเป็นอยู่ที่ดี
3.3 สนับสนุนและสงเคราะห์ ซ่อมแซม และจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเรือนอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
3.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเยาวชน เด็ก สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภัยสังคมด้วยสายใยรักของครอบครัว
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและบทบาทสตรี ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬา และมีสนามกีฬา และจัดให้มีการ
เล่นหรือการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ

4. นโยบายด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดหาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุง
อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น และกิจกรรมการจัดการศึกษา พร้อมกับการบริการอานวยความสะอวกให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ดนตรี กีฬา ฯลฯ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ – นอกระบบตลอดชีวิต
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5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 จัดให้มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้
ประชาชนใช้หลักการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดารงชีวิต
5.2 สนับสนุนบทบาทสถาบัน “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
5.3 สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่
ตลอดไป
5.5 สนับสนุนโครงการด้านอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการดารงชีวิต สามารถนาไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง บังเกิดผลดี
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์วัฒนธรรมตาบล
6. นโยบายด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหน่วยงาน
สาธารณสุข ในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพการป้องกัน และการบาบัดรักษาโรคติดต่อให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงบประมากองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลให้ทั่วถึงมุ่ง
ดูแลประชาชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6.4 ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อ
7. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัย
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีการแก้ไข แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม สองดส่อง ดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทาง
ราชการ และการป้องปรามบุตรหลานและเพื่อนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7.2 ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด ให้ได้รับการดูแล บาบัดรักษาอย่างถูกต้องจาก
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อปพร. จัดชุดตรวจรักษาความปลอดภัยของตาบล
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสายตรวจชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.6 สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ให้ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไข อย่างรวดเร็ว เร่วด่วนและทั่วถึง
7.7 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาหรับชุมชนเพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น
7.8 สนับสนุนหน่วยบริการรับ – ส่ง ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการ
๓๙
รักษาอย่างทันท่วงที
8. นโยบายด้านการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนให้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ
ประชาชน ตลอดทั้งการรักษาความสะอาดเรียบร้อย
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวสั ดุ ครุภัณฑ์ ในการดูแลรักษาความสะอาด การเก็บขยะ
มูลฝอยและการรักษา ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
8.6 ปรับปรุงและส่งเสริมสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน หมีความเป็นระเบียบ สวยงาม
8.7 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดและพัฒนาแหล่ง
น้าสาธารณะ
9. นโยบายด้านการวางแผนและด้านเศรษฐกิจ
9.1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) ส่งเสริมสนับสนุนการทาประชาคมหมู่บ้าน,ตาบล เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาตาบลสามปี แผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
หมู่บ้านเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การพัฒนาสายพันธุ์
พืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร
(2) สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
(3) ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ
ในการจัดให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชน

(4) ส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
10. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาองค์กร
10.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10.3 ประชุมร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาสถานศึกษา ผู้นาองค์กร ส่วนราชการ
ในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อประสานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
๔๐
10.4 ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นาทุกระดับ
10.5 สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล แก่ประชาชน ส่วนราชการ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ
10.6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับและบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
10.7 จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
10.8 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บระบบภาษีโดยการนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษี เพื่อสร้างสมดุลรายได้ อบต.
10.9 การให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและอรรถคดี

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางการคมนาคม สิ่ ง อ านวยความสะดวก กิ จ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
สระ เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
3. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) )

4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3) )
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) )
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) )
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) )
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม 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. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (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 การส่ งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) )
3. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( 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) )
๔๒
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
2. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
(มาตรา 16(24))
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิ น และที่ส าธารณะ รวมทั้ งกาจัดมูล ฝอยและสิ่ ง ปฏิกู ล
(มาตรา 67 (2))
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) )

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) )
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จาเป็นและ
สมควร (มาตรา 67 (9))
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
5. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา
17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ได้เป็น อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
๔๓

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สานักปลัด
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการเกษตรและกองสวัสดิการสังคม กาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการ จานวนทั้งสิ้น ๓๑ อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั้งสิ้น จานวน ๒๘ อัตรา แต่
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ มีภ ารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจานวนมากในองค์กร ซึ่ง
จานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลั ง เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ที่

อปท.

กาหนด
ส่วน
ราชการ

งบประมาณ
ประจาปี 25๖๐

พนักงาน ลูกจ้างประจา
ส่วนตาบล
(คน)

ครู
(คน)

พนักงานจ้าง
ทุกตาแหน่ง

1

อบต.กุดสระ

6

47,991,500

28

1

4

29

2

อบต.นาข่า

5

35,000,000

19

1

5

20

๓

อบต.หมูม่น

5

39,000,000

21

1

5

25

4

อบต.หนอง
6
72,773,000
21
2
8
69
นาคา
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราชการ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และจานวนบุคลากร ปรากกฎว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางเท่ากัน จานวนพื้นที่รับผิดชอบดูแลมี
จานนหมู่บ้านที่เยอะกว่า องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง จึงทาให้การกาหนดบุคลากรเยอะกว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง และก็ใกล้เคียง
จานวนปริมาณที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ( ย้อนหลัง 3 ปี ) แยกตามสายงานที่มีในโครงสร้างส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จานวน ๑9 สายงาน ดังนี้ เอกสารแนบท้าย
1. นักบริหารงาน อบต.
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นักวิชาการศึกษา
3. นักบริหารงานช่าง
12. นักพัฒนาชุมชน
4. นักบริหารงานคลัง
13. นักวิชาการเกษตร
5. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
14. เจ้าพนักงานธุรการ
6. นักบริหารงานการเกษตร
15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
9. นักทรัพยากรบุคคล
๑๘.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๔๔
๑๙. เจ้าพนักงานพัสดุ

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ให้ตรงกับภารกิ จ ดังกล่าวและใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งาน หรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบล กุด
สระ พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1. สานักงานปลัด
1.สานักงานปลัด
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.3 งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๔ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.๖ งานกิจการสภา
1.๖ งานกิจการสภา
ฯลฯ
ฯลฯ
2.กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.2 งานบัญชี

2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฯลฯ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
ฯลฯ
5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
5.3 งานรักษาความสะอาด
ฯลฯ
6.กองสวัสดิการสังคม
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6.2 งานสังคมสงเคราะห์
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
ฯลฯ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
7. กองส่งเสริมการเกษตร
7.1 งานส่งเสริมการเกษตร
7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์
ฯลฯ

2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฯลฯ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
ฯลฯ
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
5.3 งานรักษาความสะอาด
ฯลฯ
6. กองสวัสดิการสังคม
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6.2 งานสังคมสงเคราะห์
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
ฯลฯ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
7. กองการส่งเสริมการเกษตร
7.1 งานส่งเสริมการเกษตร
7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์
ฯลฯ

๔๕
หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

๔๖

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและเป็น
พื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ก าลั ง คน วิ เ คราะห์ ว่ า ปั จ จุ บั น ใช้ ก าลั ง คนได้ เ หมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการ
แทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้

1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ ๒ ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคั ญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน

๔๗
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน
6
ชั่วโมง
(08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนด
จานวนตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ป ริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จึงได้วิเคราะห์
ปริมาณงานในปีปัจจุบัน เพื่อกาหนดตาแหน่งใน 3 ปีข้างหน้า โดยได้วิเคราะห์ปริมาณงาน ดังนี้
การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่

งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที) ที่ต้องการ

สานักปลัด
1. งานบริหารงานทั่วไป
-งานสารบรรณทั่วไป(รับหนังสือราชการ) ของ อบต.
-งานสารบรรณทั่วไป(ส่งหนังสือราชการ) ของ อบต.
-งานกิจการสภาการประชุมสภา อบต.
-งานอนุกรรมการ สปสช.
-งานบริการจัดเตรียมและให้บริการสถานที่
-งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายของสานักปลัด
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และคาร้องทั่วไปของ อบต.

๒,๒๕๙
๑,๑๐๒
๑๒
๓
๓๐
๙๔๖
๗๑

๑๕
๑๕
๑,๔๔๐
๑,๔๔๐
๔๘๐
๓๖๐
๑๕

๓๓,๘๘๕
๑๖,๕๓๐
๘,๖๔๐
๒,๑๖๐
๒๘,๘๐๐
๓๔๐,๕๖๐
๑,๐๖๕

๐.๔๐
๐.๑๙
๐.๒๐
๐.๐๕
๐.๓๔
๔.๑๑
๐.๐๑

๔๘
ที่

งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

สานักปลัด(ต่อ)
-จัดเตรียมห้องประชุม
๒๔
-รายงานการประชุมพนักงานตาบลประจาเดือน
๘
-ออกช่วยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคม)
๘
-งานโครงการและกิจกรรมต่างของ อบต.
๒๐
-งานขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
๓
-งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของสานักปลัด ของ อบต.
๖๐
-งานขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมฯ
๒๐
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานบริหารงานทั่วไปที่ต้องการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
- งานเอกสาร(ระบบสารบรรณ)
40
- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
10
- งานทะเบียนประวัติ
106
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
106
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
2
- งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
8
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
5
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
2
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
2
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
1
- งานระบบสารสนเทศ เช่น เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
26
- การลงระบบบุคลากรแห่งชาติ
2
- งานเตรียมการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปี
1
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
5
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานการเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ
3. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานธุรการงานการศึกษา
250
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
300
- งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ
30
- งานส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น
30
- งานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1
- แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี
1
- งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
1
- งานดูแลและจัดเตรียม ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
30

ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา
อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที)
ที่ต้องการ
๑๘๐
๑,๔๔๐
๔๘๐
๓๖๐
๙๖๐
๔๘๐
๙๖๐

๔,๓๒๐
๕,๗๖๐
๓,๘๔๐
๗.๒๐๐
๒,๘๘๐
๒๘,๘๐๐
๑๙,๒๐๐

๐.๐๕
๐.๑๓
๐.๐๔
๐.๐๘
๐.๐๓
๐.๓๔
๐.๒๓
5.95

120
1,150
212
318
345
1,500
720
5,400
1,200
3,600
1,080
7,200
7,200
360

4,800
11,500
22,472
33,708
690
12,000
3,600
10,800
2,400
3,600
28,080
14,400
7,200
1,800

0.06
0.14
0.28
0.41
0.01
0.15
0.05
0.13
0.03
0.04
0.34
0.18
0.09
0.03
1.94

120
180
360
360
14,400
14,400
14,400
360

30,000
54,000
10,800
10,800
14,400
14,400
14,400
10,800

0.37
0.66
0.13
0.13
0.18
0.18
0.18
0.13

เรียนการสอนต่างๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

๔๙
ที่

งาน

ปริมาณ
ทัง้ ปี
(เรื่อง)

ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา
อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที)
ที่ต้องการ

สานักปลัด(ต่อ)
งานดูแลเด็กและปฐมวัย
- งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กปฐมวัย
8
82,800
- งานด้านดูแลความเรียบร้อยของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24
30
- งานจัดกิจกรรมเด็กในรอบปีงบประมาณ
12
720
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5
160
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานการศึกษาฯที่ต้องการ
4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
10
360
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน
242
360
แผน ประมวลแผน เพื่อพิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย
- จัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
57
360
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ
- งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และ
แผนปฏิบัติการ
3
14,400
- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้อง
นามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุก
2
14,400
ระดับ
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาวางแผน
อบต. และหน่วยงาน
242
15
- งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม และข้อบัญญัติตาบล
3
14,400
- ดาเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน
14
360
- ประสานกับผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการจัดทาแผนฯ
50
60
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
20
480
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานแผนงานสถิติและวิชาการที่ต้องการ

66,2400
720
8,640
800

8
0.01
0.11
0.01
10.09

3,600
87,120

0.05
1.06

20,520

0.25

43,200

0.53

28,800

0.35

3,630

0.05

43,200

0.53

5,040

0.06

3,000

0.04

9,600

0.12
3.04

ที่

งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

๕๐
ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา
อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที)
ที่ต้องการ

สานักปลัด(ต่อ)
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ
30
15
- งานรักษาความปลอดภัยประจาสานักงาน
476
480
- งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
20
978
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย(ไฟป่า)
31
300
- งานบริการสาธารณะ(ล้างถนน ล้างท่อ ทาความสะอาด)
21
360
- งานช่วยเหลือภัยแล้งสนับสนุนน้าอุปโภค/บริโภค
25
300
- งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7
1,080
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
2
7,560
- งานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึก อบรม)
7
420
- งานตรวจสอบมาตรฐานถังดับเพลิงภายในตาบล
1
8,400
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20
360
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องการ
6. งานนิติการ
- งานวินิจฉัยกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ ประกาศ หลักเกณฑ์
2
7,200
- งานดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
20
2,160
- งานดาเนินการความผิดทางละเมิด
0
0
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10
120
- งานสารบรรณของงานนิติการ
50
360
- งานตอบ ชี้แจง หน่วยตรวจสอบจากภายนอก
3
7,200
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานนิติการที่ต้องการ
7. งานบริการและรักษาความสะอาด
- ตรวจ เช็ค รถยนต์ราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3
82,800
- ส่งหนังสือทางราชการ
30
18
- ติดต่องาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและ
30
18
เอกชน
- งานรักษาความสะอาดภายในอาคารสานักงาน และรอบ
24
4,320
บริเวณสถานที่ราชการ
- จัดเตรียม ดูแลอุปกรณ์ห้องประชุม น้าดื่ม น้าร้อน และดูแล 20
1,200
รักษาความสะอาด
- ออกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบล
40
1,080
- งานบันทึกและรายงานการออกปฏิบัติงาน
40
1,080
- งานออกแจกจ่ายน้า ทาความสะอาดถนนในตาบลกุดสระ
12
82,800

450
228,480
20,538
9,300
7,560
7,500
7,500
15,120
2,940
8,400
7,200

0.01
2.76
0.25
0.12
0.10
0.09
0.09
0.19
0.04
0.11
0.09
3.85

14,400
43,200
0
1,200
18,000
21,600

0.18
0.53
0
0.02
0.22
0.26
1.21

248,400
540
540

3
0.01
0.01

103,680

1.26

24,000

0.29

43,200
43,200
82,800

0.53
0.53
1

รวมจานวนอัตรากาลังคนงานบริการและรักษาความสะอาดที่ต้องการ
รวมจานวนคนทั้งสิ้นสานักปลัด

ที่

งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

6

๕๑
อัตรา
ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา
กาลัง
(นาที)
ทั้งปี
ที่ต้องการ
(นาที)

กองคลัง
1. งานการเงิน
- งานตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาการจ่ายเงิน
1,625
จากสานัก/กองต่างๆ
- งานจัดทาบัญชีสมุดเงินสดจ่าย
230
- งานการจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
600
- งานการจัดทาเช็ค
1,200
- งานจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
12
- การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมิน
1
ประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี
- งานจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4
- งานรับฎีกาเบิกเงินจากสานัก/กองต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่ 1,625
รับใบเบิกบันทึกทะเบียนรายจ่ายเพื่อควบคุมงบประมาณ
- งานการจัดทาทะเบียนรายจ่าย
1625
- งานรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ
230
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- งานการจัดทาสถานะเงินประจาวัน
230
- งานการจัดทาบัญชีเงินสดรับ
230
- งานการจัดทาทะเบียนเงินรายรับ
230
- งานรายการงานรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะ 12
กิจ เงินถ่ายโอน
- งานการนาส่งเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย, เงินประกันสังคม
12
- งานการนาส่งเงินสมทบกองทุน กบท.
1
- งานจัดทาทะเบียนคุมเงินค้าประกันสัญญา
12
- งานจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
12
- งานจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
12
- งานจัดทารายงานการเงินประจาเดือน ได้แก่ งบทดลอง งบ
12
รับจ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด กระดาษทาการ
กระทบยอด ฯลฯ
- งานจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
1

300

487,500 5.89

60
60
20
60
1,800

13,800
36,000
24,000
720
1,800

0.17
0.44
0.30
0.01
0.02

360
60

1,440
97,500

0.02
1.18

30
60

48,750
13,800

0.59
0.17

30
60
60
360

6,900
13,800
13,800
4,320

0.08
0.17
0.17
0.05

300
720
180
60
60
1,800

3,600
720
2,160
720
720
21,600

0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
0.26

10,800 10,800

0.13

- งานจัดทารายงานเงินสะสม
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เช่น เบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล
ที่

งาน

กองคลัง(ต่อ)
งานบัญชี(ต่อ)
- การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4
20
ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

360
120

1,440
2,400

0.02
0.03

๕๒
อัตรา
ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา
กาลัง
(นาที)
ทั้งปี
ที่ต้องการ
(นาที)

1

รวมจานวนอัตรากาลังคนงานการเงินและบัญชีที่ต้องการ
งานธุรการ
1,110
- งานสารบรรณทั่วไปของกองคลัง
- งานจัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูล
300
- จัดทารายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนสรุปส่ง
24
ธนาคาร
- งานขออนุมัติเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรม ฯ
12
- งานส่งใช้เงินยืม
6
- งานระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ ลงประกาศ
52
- งานจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง
10
- จัดทาคาสั่ง
300
- รวบรวม/ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขั้นเบื้องต้น
552
- รวบรวมรายงานและผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ
10
- จัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,200
- บันทึกข้อมูลประกันสังคม ในระบบออนไลน์และออฟไลน์
12
- บันทึกข้อมูลตัดจ่ายในระบบ E-plan
242
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายของกองคลัง
137
- การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
36
- การนาส่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1,200
- บันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้าง E-laas, e-gp
325
- นาส่งเอกสารกองคลังถึงผู้นาชุมชน
60
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานด้านธุรการที่ต้องการ

1,800

1,800

0.02

15

16,650

9.82
0.21

60
140

18,000
5,760

0.22
0.07

240
240
20
120
30
30
480
15
360
10
60
360
240
180
120

28,800
1,440
1,040
1,200
9,000
16,560
4,800
18,000
4,320
2,420
8,220
12,960
288,000
58,500
7,200

0.04
0.02
0.02
0.02
0.11
0.20
0.06
0.22
0.06
0.03
0.10
0.16
3.48
0.71
0.09
5.82

๕๓

ที่
งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

ระเวลา/
เรื่อง
(นาที)

ระยะเวลา อัตรา
ทั้งปี
กาลัง
(นาที) ที่ต้องการ

กองคลังต่อ
งานพัสดุ
- จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ตามแบบ ผด.1
1
ผด.2 ผด.5 และรายงานผลตามแบบ ผด.3 ผด.6จัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและรายงานตามกาหนดเวลา
- จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณและตรวจสอบเอกสารการ
325
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานของสานักปลัด แผนงาน การศึกษา
แผนงาน สถิติและวิชาการ,แผนงาน รักษาความสงบภายใน,กอง
การเกษตร,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,กองคลัง
- จัดทาและบันทึกรายละเอียดใน คาสั่ง สมุดคุมใบสั่งซื้อ/สั่ง 325
จ้าง บันทึกตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง สัญญาจ้าง สมุดคุมเอกสารสอบ
ราคา/ประกวดราคา
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี ตกลงราคา ตามแผนงานฯ 325
ของสานักปลัด แผนงาน การศึกษา แผนงาน สถิติและวิชาการ
,แผนงาน รักษาความสงบภายใน,กองการเกษตร,กองสวัสดิการ
สังคม,กองช่าง,กองคลัง และ ขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(eGP) และ ระบบ Lass
- ดาเนินการจัดหาพัสดุ(งานโครงสร้างพื้นฐาน) ด้วยวิธี สอบ 10
ราคาจ้าง ตลอดถึงการประกวดราคาด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอ
นิกส์ทุกขั้นตอนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) และ ระบบ Lass
- แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด 10
จ้ า ง สอบราคาซื้ อ /จ้ า ง ประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งประกาศแจ้งกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน,นายอาเภอ,
ผู้ประกอบการ,กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- จัดทาเอกสาร(ขายแบบแปลน) สอบราคาซื้อ/จ้าง เอกสาร 15
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทาสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างงบประมาณจ่ายขาด 40
เงินสะสมและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
- แจ้งประสานงานในส่วนของงานพัสดุ การบริหารสัญญา
60
หนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน คู่สัญญา

2,100

2,100

0.025

15

4,875

0.059

15

4,875

0.059

180

68,250

0.0824

210

2,100

0.025

25

250

0.003

210

3,150

0.038

60

2,400

0.029

40

2,400

0.029

ตามโครงการต่างๆ การสงวนสิทธ์ค่าปรับ การแจ้งแก้ไขงานให้
เป็นไปตามรูปแบบสัญญาฯ

ที่

งาน

๕๔
ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที) ที่ต้องการ

กองคลังต่อ
- รวบรวม ติดตามเอกสารประกอบฎีกาและลายมือชื่อให้
เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่าย
- จัดทาสมุดคุมเงินหลักประกันสัญญา/หลักประกันซอง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลเพื่อคืนหลักประกันสัญญา/
หลักประกันซอง
- จัดทาทะเบียนคุมใบสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
- จัดรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ประจาเดือน,รายงาน
แผนและผลประจาไตรมาส
- ลง e – Plan(โครงการที่ลงนามในสัญญา)
- งานซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
- ลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- จัดทารายงานพัสดุประจาปี
- ตรวจสอบพัสดุประจาปี
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานพัสดุที่ต้องการ
งานจัดเก็บรายได้
- จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
- จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- จัดเก็บภาษีป้าย
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
- จัดทาทะเบียนและรายการต่างๆ
- ทาหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชาระภาษี
- จัดทาใบนาส่งเงิน
- จัดทาแผนการจัดเก็บภาษีต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงิน
- สารวจข้อมูลผู้เสียภาษีรายใหม่
- จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์
- จัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- จัดทาสมุดเงินสดรับ

325

120

39,000

0.471

70

150

10,500

0.127

96
16

30
180

2,880
2,880

0.035
0.035

325
60
1
1
1
325

30
300
240
2,100
2,100
10

9,750
18,000
240
2,100
2,100
3,250

0.118
0.217
0.003
0.025
0.025
0.039
2.17

15
15
15
15
15
120
120
60
1
60
300
300
480
120

500
65
20
12
50
220
40
230
15,000
10
20
5
20
250

7,500
975
300
180
750
26,400
4,800
13,800
15,000
600
6,000
1,500
9,600
30,000

0.09
0.01
0.04
0.02
0.09
0.31
0.05
0.16
0.07
0.07
0.18
0.11
0.36
0.37

- การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อรับการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
รวมจานวนอัตรากาลังคนงานจัดเก็บรายได้ที่ต้องการ

1

9,000

9,000

0.11
1.53

๕๕

กองช่าง
1. - งานสารบรรณ รับ – ส่ง จัดเก็บ โต้ตอบหนังสือ ถ่ายเอกสาร
250
ฯลฯ
งานก่อสร้าง
30
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
50
- งานการข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
30
- งานประเมินราคา
30
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
20
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานประสานงานสาธารณูปโภค
10
- งานประสานกิจการประปา
20
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
10
- งานระบายน้า
20
- งานบารุงรักษาคู คลองน้า ท่อระบายน้า
งานผังเมือง
30
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
10
- งานควบคุมผังเมือง
รวมจานวนอัตรากาลังคนกองช่างที่ต้องการ

180

45,000

0.55

21,600
1,800

648,000
90,000

7.8
1.09

1,800
1,800
1,800

54,000
54,000
36,000

0.65
0.65
0.43

1,080
1,080
1,440
720

10,800
21,600
14,400
14,400

0.13
0.26
0.17
0.17

720

21,600

0.26

3,600

36,000

0.43
12.12

6
12
12
6
30

360
360
720
360
30

2,160
4,320
8,640
2,160
1,800

0.026
0.052
0.104
0.026
0.022

12
12
12
175
1,303
18

3,600
1,080
15
10
360
360

43,200
12,960
12,960
2,625
13,030
6,480

0.522
0.157
0.032
0.157
0.078
0.104

กองสวัสดิการสังคม
1. หมวดงานสวัสดิการสังคม
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- งานทะเบียนและส่งเสริมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- งานทะเบียนและข้อมูลหอพัก
- งานข้อมูลแรงงาน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
หมวดงานสังคมสงเคราะห์
- งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- งานเบี้ยยังชีพคนพิการ
- งานลงทะเบียนและข้อมูล เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ฯ
- งานระบบสารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
- งานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

๕๖
ที่

งาน

ปริมาณ
ทั้งปี
(เรื่อง)

ระเวลา/เรื่อง ระยะเวลา อัตรา
(นาที)
ทั้งปี
กาลัง
(นาที)
ที่ต้องการ

กองสวัสดิการสังคม(ต่อ)
หมวดงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ)
- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการ
- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจาหมู่บ้าน
- งานพิทักษ์สิทธิเด็ก และสตรี
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- งานส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
- งานส่งเสริม รับลงทะเบียน เด็กแรกเกิด เพื่อขอรับสวัสดิการ
แห่งรัฐ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดงานพัฒนาชุมชน
- งานแก้ไขปัญหาความยากจน
- งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ.
- งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
- งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- งานส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- งานส่งเสริมร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน และลานค้าชุมชน
- งานส่งเสริมการฝึกอาชีพ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
- งานส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุ
- งานส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน
- งานพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี
- งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาองค์กรสตรี และพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรี
- งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
- งานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
หมวดงานธุรการ
- งานสรรบรรณกองสวัสดิการสังคม
- งานจัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูล
- งานเอกสารพัสดุ การบารุงรักษาพัสดุ และ ครุภัณฑ์

24

360

8,640

0.104

1
2
6
4
24
65

360
360
360
360
360
360

360
720
2,160
1,440
8,640
23,400

0.004
0.009
0.026
0.017
0.104
0.283

6
6
24
12
6
2
1
1
1
1

360
10,800
720
1,080
1,080
360
10,800
720
720
720

2,160
64,800
17,280
12,960
6,480
720
10,800
720
720
720

0.026
0.783
0.209
0.157
0.078
0.009
0.130
0.009
0.009
0.009

2
10
1
15
6
2
2
16

1,080
720
720
720
720
1,080
720
360

2,160
7,200
7,20
10,800
4,320
2,160
1,440
5,760

0.026
0.087
0.009
0.130
0.052
0.026
0.017
0.070

105
205
24

15
60
120

1,575
15,000
2,880

0.019
0.181
0.035

- งานเอกสาร ด้านการเงิน
36
หมวดงานธุรการ(ต่อ)
- งานสรรบรรณกองสวัสดิการสังคม
105
- งานจัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูล
250
- งานเอกสารพัสดุ การบารุงรักษาพัสดุ และ ครุภัณฑ์
24
- งานเอกสาร ด้านการเงิน
36
- งานเอกสารการจัดทาฎีกา และระบบข้อมูล E-lass
72
- งานติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกองสวัสดิการ 36
สังคม
รวมจานวนอัตรากาลังคนกองสวัสดิการสังคมที่ต้องการ

120

4,320

๕๗
0.052

15
60
120
120
120
120

1,575
15,000
2,880
4,320
8,640
4,320

0.019
0.181
0.035
0.052
0.104
0.054
4.159

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานธุรการ
- งานสารบรรณ
30
15
450
- งานจัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูล
15
60
900
- งานเอกสารพัสดุ การบารุงรักษาพัสดุ และ ครุภัณฑ์
24
120
2,880
- งานเอกสารการจัดทาฎีกา และระบบข้อมูล E-lass
60
120
7,200
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสุขภาพประชาชน
50
5,040 252,000
- งานบริการรับ – ส่งช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ
25
6
150
- งานโครงการ/กิจรรมการสร้างจิตสานึกในการักษา
4
7,200
28,800
สิ่งแวดล้อมและนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
- งานดูแลรักษาความสะอาด กาจัดสิ่งปฏิกูลภายในตาบล
2
165,600 331,200
จานวน 12 หมู่บ้าน
- ตรวจ เช็ค รถยนต์ราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3
82,800 248,400
รวมจานวนอัตรากาลังคนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ

0.01
0.01
0.04
0.09

3.05
0.01
0.35
4
3
10.56

กองส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล 12
- งานบริการให้คาปรึกษาแนะนาข้อมูลวิชาการด้านการเกษตร
120
- งานบริการคาปรึกษาแนะนาข้อมูลวิชาการด้านปศุสัตว์
120
- งานบริการคาปรึกษาแนะนาข้อมูลวิชาการด้านประมง
30
- งานทะเบียนเกษตรกรและข้อเกษตรกร
1027
- งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
402
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเกษตร
3
- งานจัดทาแผนพัฒนาด้านกานเกษตร
1
- งานลงพื้นที่ตรวจสอบ/ติดตามให้คาแนะนาแปลงเกษตรกร
24
- งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
5

720
60
60
60
60
120
10,800
10,800
360
360

8,640
7,200
7,200
1,800
61,620
48,240
32,400
10,800
8,640
1,800

0.104
0.087
0.087
0.022
0.744
0.583
0.391
0.130
0.104
0.022

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
- โครงการ/กิจกรรมงานอนุรักษ์แหล่งน้า
2
10,800
- งานบริการให้คาปรึกษาแนะนาข้อมูลวิชาการด้านแหล่งน้าและ
10
60
ป่าไม้
งานธุรการ
- งานสรรบรรณกองส่งเสริมการเกษตร
80
15
- งานจัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูล
100
60
- งานเอกสารพัสดุ การบารุงรักษาพัสดุ และ ครุภัณฑ์
36
120
- งานเอกสารการจัดทาฎีกา และระบบข้อมูล E-lass
60
360
- งานติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
36
120
งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
- งานทะเบียนสมาชิก
40
30
- งานสูบน้าด้วยไฟฟ้า
12
420
- งานบารุงรักษาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
24
360
รวมจานวนอัตรากาลังคนกองส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการ

21,600
600

0.261
0.007
๕๘

1,200
6,000
4,320
21,600
4,320

0.014
0.72
0.052
0.261
0.052

1,200
5,040
8,640

0.014
0.061
0.104
3.175

จากการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณงานดั งกล่ าวในแต่ ล ะส่ ว นราชการ ซึ่ งได้ วิ เคราะห์ ภ ารกิ จ ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนิ น การใน 3 ข้างหน้ า โดยยึ ดภารกิจ งานจากแผนพัฒ นา 3 ปี ซึ่งองค์การบริห ารส่ ว นตาบลกุดสระจะต้ อง
ดาเนินการ และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดในทุก
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปกาลังคนที่จะต้องกาหนดในแผนอัตรากาลังในแต่ละส่วนราชการได้ดังนี้
(1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระจานวนกาลังคนที่ต้องการ
32 คน
(2) กองคลัง จานวนกาลังคนที่ต้องการ
19 คน
(3) กองช่าง จานวนกาลังคนที่ต้องการ
12 คน
(4) กองสวัสดิการสังคม จานวนกาลังคนที่ต้องการ
4 คน
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจานวนกาลังคนที่ต้องการ
11 คน
(6) กองส่งเสริมการเกษตรจานวนกาลังคนที่ต้องการ
3 คน
รวมอัตราทั้งสิ้น
81 คน
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ได้วิเคราะห์ปริมาณงานและการกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่
จะดาเนิ นการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

ลาดั
บ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

๕๙
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
ส่วนราชการ
หมายเหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
ครองตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
1
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
1
1
ครองตาแหน่ง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
สานักงานปลัด อบต.
ครองตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
1
1
1
1
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น
งานบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.)
2
2
2
2
ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
1
1
1
1
พนักงานจ้างภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1
1
1
1
ครองตาแหน่ง
พนง.ขับรถยนต์
3
3
3
3
ครองตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง
1
1
1
1
ครองตาแหน่ง
คนงานทั่วไป
2
2
2
2
ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง
คนงานประจารถน้า
1
1
1
1
-ว่างผู้ดูแลเด็ก
1
1
1
1
งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(ปก.)
1
1
1
1
ครองตาแหน่ง
ครู
3
3
3
3
ครูผู้ดูแลเด็ก
1
1
1
1
-

พนักงานจ้างภารกิจ
15 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
16 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

17 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
งานนโยบายและแผน
18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)
19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลป)
20 งานกฎหมายและคดี
นิติกร (ปก./ชก.)
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
21 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ชง.)
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ต้น
งานการธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
งานการเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)
งานการบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.)
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.)
พนักงานจ้างภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รวม
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้าง
นายช่างโยธา (ชง.)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายช่างโยธา(ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

2

2

2

-

-

29

29

29

29

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

ครองต๖๐
าแหน่ง

ครองตาแหน่ง

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
8

1
1
8

1
1
8

1
1
8

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

ครองตาแหน่ง

-ว่าง

ครองตาแหน่ง

ครองตาแหน่ง

งานประสานสาธารณูปโภค
6 เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
7 นายช่างไฟฟ้า(ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
8 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
9 ผู้ช่วยช่างประปา
10 พนักงานขับรถยนต์

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

๖๑

1

2
3
4
5

1

2
3

1
2
3

รวม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
( นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ม ระดับต้น)
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
งานควบคุมโรค
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(ปง/ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ช่วยชีวิตคน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

10

10

10

10

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

-เดิมว่าง-

1
3

1
3

1
3

1
1

-

-

-

ครองตาแหน่ง
ครองตาแหน่ง

3

3

3

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

รวม
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น)
งานสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(คุณวุฒิ)
รวม
กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองการเกษตร
( นักบริหารงานการเกษตร ระดับ
ต้น)
งานส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ทักษะ)
รวม

9

9

9

9

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

1

1

1

1

-

-

-

-เดิมว่าง-

1

1

1

1

-

-

-

ครองตาแหน่ง

3

3

3

3

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

๗๖

พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง พนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามที่กฏหมดกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ
แผนพัฒนา 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ต้ องตระหนั ก ถึงการพั ฒ นาตามนโยบายแห่ งรัฐ คือ การพั ฒ นาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็น องค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้ างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่นภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ทางานในแนวระนาบในลักษณะเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัยชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางส่วน ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับการบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางราชการและระบบดิจิทัล สมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ ตรงกั บ ความต้อ งการของประชาชน พร้อมทั้ งอ านวยความสะดวกโดยมี ก ารเชื่ อมโยงกัน เองทุ ก
ราชการเพื่อให้บริการต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อ ได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน๊ต เว๊ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. .องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความหยืดหยุ่น และความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และ
ปรับ ตัว เข้าสู่ ส ภาพความเป็ น ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ บุ คลากรมีความผู กพันต่อการปกิบั ติ
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
๗๗
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
องค์การบริห ารส่ว นตาบลกุดสระ ได้ประกาศคุณ ธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่ วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
อานวยความสะดวกและบริการแก่ป ระชาชนตามหลั กธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลั กการของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื้อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งปลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
******************************************

๗๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ
***************************
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ ประกาศกาหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ยึดถือเป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื้อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งปลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๙ ประการ ดังกล่าวข้างต้น
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดสระ ” เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมดี ธรรมโกลัง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระ

๗๙

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑

การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เป้าหมาย
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
จานวน ๑ - ๓ ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
มิถุนายน ตุลาคม ของทุกปี

หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.
หลักสูตรหัวหน้าสานักงานปลัด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตรบุคลากร
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
หลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่ / เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา
หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา

นักบริหารงาน อบต. จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ ราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ ราย
นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 ราย
นักพัฒนาชุมชน จานวน ๑ ราย
เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 4 ราย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
2 ราย
นักบริหารงานการคลัง จานวน ๑ ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 ราย
เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน ๑ราย
นักบริหารงานช่าง จานวน ๑ ราย
ช่างโยธา/นายช่างโยธา ๑ราย

๘
๙
๑๐
๑๑

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63

หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๘๐

๓. หลักสูตรการบริหาร
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

๑
๒
๓
๔

หลักสูตรนายก อบต.
หลักสูตรรองนายก อบต.
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.

๕ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.
๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายก อบต. จานวน ๒ ราย
เลขานุการสภา อบต.
ประธานสภา/รองประธานสภา
อบต. จานวน ๑ ราย
สมาชิกสภา อบต. 24 ราย

หลักสูตรการบริหารงานบุคคล

๓

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน



ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ผู้นาหมู่บ้านและพนักงาน อบต.
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง

หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด หรือหน่วยงานที่
จัดอบรม



ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63




เป้าหมาย

หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย

๒

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63

















หน่วยดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ๆ

๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
และพนักงาน อบต. ทุกคน

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63




หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบล

เล่มแผนพัฒนาบุคลากร 61-63

