แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง3 ปี สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนอัตรากาลังคน การพัฒนากาลังคนให้มีความสามารถดาเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม ได้สาเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมสามารถ
คาดคะเนได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา3 ปีข้างหน้า จะมีการใช้อัตรากาลังข้าราชการและลูกจ้างตาแหน่งใด
จานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการกาหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้มีการจัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ซึ่งขณะนี้ มีความจาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตาบล ( ก.อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตาบล
( ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการจัดทาแผนอัตรากาลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลั3ง ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน การพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากาลังคนใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมที่มีความจาเป็น
เร่งด่วนและสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือสนองนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีหลักการและเหตุผลในการจัดทาอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย ที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจาเป็นต้องจัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
1.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วน ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด
1.
๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์
อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การว างแผน
การใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
จึงได้ จัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วน ตาบลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.อบต.จังหวัดนครสวรรค์)
สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๑

๒
2.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้นา การ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการ กองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง เป็นกรรมการ และ นักพัฒนาชานาญการ เป็นเลขานุการ จัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหา
ในพื้นทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การ
จัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคัน
: Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและประสิทธิภาพ
สูงสุด
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิด จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้น ในการกาหนด
อัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าการทางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/
เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดทาโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพื้นที่นั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไป จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน
มีข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรืกรอบอั
่อง ตรากาลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ยหรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลัง
ที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย แล้วพบว่า
การกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภท วิชาการ
ในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ ทางานก็พบว่า
เป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่น ก็กาหนด
ตาแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย
โดยสรุป
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง ( Effective Man Power Planning Framework) นี้
จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ
สาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
 การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
 การจัดทากระบวนการจริง ( Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะ
เพิ่ม/ลดลง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ห้วยร่วม ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1
บ้านห้วยร่วมเหนือ
หมู่ที่2
บ้านห้วยร่วม
หมู่ที่3
บ้านห้วยร่วมกลาง
หมู่ที่4
บ้านห้วยร่วมใหญ่
หมู่ที่5
บ้านห้วยร่วมใต้
หมู่ที่6
บ้านไดแค
หมู่ที่7
บ้านชะลอมยาว
หมู่ที่8
บ้านจิกใหญ่
หมู่ที่9
บ้านเนินแต้
หมู่ที่10
บ้านเกาะแก้ว
หมู่ที่11
บ้านสว่างอารมณ์

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ ตั้งห่างจากที่ว่าการอาเภอหนองบัว ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๒๑ กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ตาบลห้วยร่วมมีอาณาเขตติดต่อกับ
ตาบลอื่น ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลห้วยร่วม อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลห้วยถั่วเหนือ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลหนองกระเจา อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลห้วยร่วม มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ มีลาห้วยไหลผ่านหลายสายการตั้งหมู่บ้านอยู่
เป็นกลุ่มๆ และมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลายแห่งตาบลห้วยร่วมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๒,๐๓๖ ไร่ หรือ
ประมาณ ๖๗.๒๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่การเกษตร จานวน ๔๐,๓๙๕ ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย
จานวน ๑,๐๒๒ ไร่ และพื้นที่สาธารณะ จานวน ๖๑๙ ไร่
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๖
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
มีแหล่งน้าที่ใช้สาหรับ อุปโภค-บริโภค ดังนี้
- ลาน้า/ลาห้วย
จานวน
- บึง/หนอง และอื่นๆ
จานวน
- ฝาย
จานวน
- บ่อน้าตื้น
จานวน

20
6
6
86

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีปุาไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น
ผลัดใบ และไม้ผล
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
ตาบลห้วยร่วม ได้แบ่งเขตหมู่บ้าน มีทั้งหมด 11หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ
หมู่บ้านประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2,867 คนจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,468 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายก องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ
การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
หมู่บ้านในเขตตาบลห้วยร่วม ในการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล อสม. และกรรมการชุมชนโครงการอื่นๆ สาหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตาบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจากัด
ด้านงบประมาณ มีอัตรากาลังพนักงาน ส่วนตาบล จากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๖

๗
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
๒.๑ เขตการปกครอง
เดิมบ้านห้วยร่วม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุารกร้าง ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยได้ช่วยกันปรับปรุงจนกลายเป็น
ท้องนาและที่อยู่อาศัย โดยการนาของผู้นา “ท่านขุนภิรมณ์” (สุข จิตรชนะ) เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือ ท่านขุนภิรมณ์เห็นว่า บริเวณที่เราอาศัยอยู่นั้น มีแหล่งน้า ลาห้วยที่ใสสะอาด มีน้าตลอดทั้งปีเพียงพอต่อ
การใช้อุปโภค – บริโภค ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหญ่น้อยนานาชนิด และมีแหล่งน้าหลายสายมารวมกัน
ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “ห้วยร่วม” และอาศัยแหล่งน้าดังกล่าวในการประกอบอาชีพด้วย
ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ้านห้วยร่วมได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป จนสามารถแบ่งเขตการปกครองได้ชัดเจนขึ้น ได้เป็น 11 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ทิศเหนือจด
ตาบลหนองกระเจา อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ตาบลวังสาโรง ตาบลห้วยร่วม อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้จด
ตาบลหนองบัว ตาบลห้วยถั่วเหนือ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออกจด
ตาบลหนองกลับ ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตกจด ตาบล
ห้วยใหญ่ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ตาบลหนองกระเจา อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมแบ่งเขตการปกครองดังนี้ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อบ้าน
บ้านห้วยร่วม
บ้านห้วยร่วมเหนือ
บ้านห้วยร่วมกลาง
บ้านห้วยร่วมใหญ่
บ้านห้วยร่วมใต้
บ้านไดแค
บ้านชะลอมยาว
บ้านจิกใหญ่
บ้านเนินแต้
บ้านสามัคคีสุนทร
บ้านสว่างอารมณ์
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
114
121

รวม
235

จานวน
ครัวเรือน

118

129

247

216
263

234
278

450
541

185

191

376

275
52
401
141

275
57
441
145

550
109
842
286

82
83
173
195
175
244
111
384
132

192
120
2,077

191
103
2,165

383
223
4,242

236
92
1,707

ชื่อผู้นา
นางอนิศรา ทิพย์มาลา
นายสมศักดิ์ ช่วยอุระชน
นายสวัสดิ์ ครองสัตย์
นายอาคม รอดสการ
นายสุนทร รอดแสวง
นายจาลอง ช่วยอุระชน
นายประพาพ์พงษ์ ชูขาว
นายสมชาย บัวส่อง
นายไพโรจน์ มะโนน้อม
นายสมศักดิ์ อินทรเทศ
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์

๒.๒ การเลือกตั้ง
เดิมองค์การบริหารส่วนตาบลได้แบ่งเขตการเลือกตันายกองค์
้ง
การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมทั้งเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็น ๑ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาออกเป็11
น เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑- 11
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบล ห้วยร่วมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ส่วนตาบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 23มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕6)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก
อบต. จานวน 3,483 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3,468 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. จานวน 2,451 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,483 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.37
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2,867 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,468 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนหมู่บ้าน
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน

11

หมู่บ้าน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
จานวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

ห้วยร่ วม

82

ครัวเรือน

121

คน

114

คน

2

ห้วยร่ วมเหนื อ

83

ครัวเรือน

129

คน

118

คน

3

ห้วยร่ วมกลาง

173

ครัวเรือน

234

คน

216

คน

4

ห้วยร่ วมใหญ่

195

ครัวเรือน

278

คน

263

คน

5

ห้วยร่ วมใต้

175

ครัวเรือน

191

คน

185

คน

6

ใดแค

244

ครัวเรือน

275

คน

275

คน

7

ชะลอมยาว

111

ครัวเรือน

57

คน

52

คน

8

จิกใหญ่

384

ครัวเรือน

441

คน

401

คน

9

เนิ น แต้

132

ครัวเรือน

145

คน

141

คน

10

เกาะแก้ว

236

ครัวเรือน

191

คน

192

คน

11

สว่างอารมณ์

92

ครัวเรือน

103

คน

120

คน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
หญิง
จานวนประชากร
เยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากร
ผู้สูงอายุ
รวม

326

ชาย
คน

404

หมายเหตุ
คน อายุต่ากว่า 18 ปี

คน อายุ 18-60 ปี
อายุมากกว่า 60
472
คน 379
คน ปี
ทั้งสิ้น
2,077 คน 2,165 คน
4,242 คน
1,282

คน

1,366

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษ าไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปีได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใน กับทางโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวัดห้วยร่วม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม และโรงเรียนเกาะแก้ว
สามัคคี
๔.๒ สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้ แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรค
ระบบ
หายใจ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตาบล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่านั้น
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการ
เจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตาบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๙

๑๐
(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน - แห่ง
- คลินิกเอกชน
จานวน 1 แห่ง
๔.๓ อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ดาเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จาก
การสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามี บางครัวเรือน ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดกระจกโค้งตามทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอ
กาลังจากตารวจ ผู้นาชุมชน อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้ง ๆที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธร อาเภอหนอง
บัวได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบัน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีไฟฟูาใช้ ดังนี้
(๑) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา 1,907หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟูาสาธารณะ จานวน 256 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๕.2 การประปา
การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลเอง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ ไม่มีแหล่ง
น้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตาบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้
การแก้ปัญหา คือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่
สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น การบริการน้าดื่มจากทาง อบต. ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป
๕.3 โทรศัพท์
(1) จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล คิดเป็น 99 %
(2) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
๕.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) มีไปรษณีย์ จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
๕.5 เส้นทางคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบาย
ที่จะดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
(๑) การคมนาคมการจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข นว.ถ 134-03 แยกทางหลวง 225-บ้านจิกใหญ่-บ้านเกาะแก้ว
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- หมายเลข นว.ถ 134-02 บ้านห้วยตาดา-บ้านสว่างอารมณ์-บ้านปุารัง
- หมายเลข นว.ถ 134-01 บ้านห้วยตาดา
๑.๒) สะพาน จานวน ๑ สะพาน
๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชนประกอบด้วย
- รถโดยสารประจาทาง ต.ห้วยร่วม – อ.หนองบัว วันละ 2 รอบ
๑.๔) ถนน
ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จานวน 16 สาย
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญได้แก่ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๓ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ ๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ ๙ ของจานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุสตั ว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่
เป็ด โค สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เป็ด ๕๒๑ ตัว ไก่ ๑๑๕ ตัว อื่นๆ ๘๑๕ ตัว
๖.๔ การบริการ
โรงแรม - แห่ง
ร้านอาหาร
- แห่ง
โรงภาพยนตร์ - แห่ง
สถานีขนส่ง - แห่ง (ท่ารถ ๑ แห่ง)
ร้านเกมส์
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวนแห่ง
(มีคนงานต่ากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท)
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร แห่ง สถานีบริการน้ามัน
8
แห่ง
บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
- แห่ง
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ห้างหุ้นส่วนจากัด 1แห่ง ตลาดสด
ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง

- แห่ง

6.7 กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มศาลาเกวียน (หมู่ 1,2,5)
- กลุ่มข้าวปลอดสารเคมี (หมู่ 9)
- กลุ่มทาพริกแกง (หมู่ 1,10)
- ศูนย์คัดเมล็ดพันธ์ข้าว (หมู่ 3)
- กลุ่มแจกันกระบอกไม้ไผ่ (หมู่ 8)
- ทาเฟอร์นิเจอร์ (ม.7)
- กลุ่มจักสาน (สุ่มไก่ ,โครงว่าว หมู่ 8)
- กลุ่มข้าวกล้อง ม. 9
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (หมู่ 10)
- กลุ่มเห็ดฟาง ม. 8
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (หมู่
8,9)
๖.๘ แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบ คือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ99.83
- ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.17
- วัด 6 แห่ง
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน
พฤษภาคม
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน
พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทาเครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทาเครื่องใช้จากไม้ และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จาหน่ ายบ้าง ได้แก่ ตระกร้าเชือก ตระกร้าผักตบชะวา ไม้กวาดดอกหญ้า ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด แจกัน
กระบอกไม้ไผ่ ศาลาเกวียน เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบ จากลาคลอง สระ บึง ซึ่งจะต้อง
นามาผ่านกระบวนการของระบบประปา
8.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีปุาไม้
8.๓ ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
ปัญหา คือ ยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน
เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัด ขยะก็มากขึ้น
การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ ดีเด่นรางวัลตาบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
รางวัลการแข่งขันรวมพลังสร้างคุณภาพ ระดับอาเภอ
๑๐. อื่นๆ
9.๑ สรุปผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ได้ดาเนินโครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้แก่หมู่บ้าน ผลการสารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสารวจ ดังนี้
๑)
ประชาชนอายุมากกว่า 60 ปี เต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ จานวน 123 คน
๒) ประชากรที่สูบบุหรี่ จานวน
114 คน
๓) ประชากรที่ดื่มสุรา จานวน
77 คน
ผลการสารวจดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
การแก้ไขปัญหา
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็น
ถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่
– ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนใน
ชุมชน
9.2 การแก้ไขปัญหา
๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อาเภอ ตารวจ
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นาชุมชน ร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข
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๒) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๓) ร่วมมือกับอาเภอ เกษตรอาเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรง ปูองกัน สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
กาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ
มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๑๕

๑๖
2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา
และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิ
ภาพต
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโล
ยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5)
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคม
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า
รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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3)
4)
5)
6)

การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย
๑)
ยุทธศาสตร์หลัก
๑.๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๑.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๑.๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๑.๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๑.๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๑.๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิด
ความมั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๑.๙) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
๒) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้กาหนดประเด็นที่ดาเนินการ ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย
๒.๑) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๒.๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๒.๔) การปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๒.๕) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๑๘

๑๙
๒.๖) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
๒.๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
๒.๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๒.๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๒.๑๕) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
๒.๑๗) การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ การกาหนดตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
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2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากาลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต
เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนา
การท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
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สนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร
และกิจการเพื่อสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
ช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ
วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทางาน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
เพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดกาการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทังระบบ
้
การศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนา
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
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2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม
ให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิต
ประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
๓. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงย่อางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ .ทรัพยากรน้า
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
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4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือเตรี
ง ยมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง
ตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดย
ให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดิน
ที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่า
ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศ
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green
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Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการปูองกัน
น้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้
ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๒๖
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยใน
เบื้องต้นได้กาหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทย
มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กาหนดแผนและยุทธศาสตร์
ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา
ดังนั้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกาหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นสาคัญ
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคม
สูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับ
การลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๒๗
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการ
ที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการ
ที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภเป็
าคนต้น
ทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยง
การผลิตและบริการ การพัฒนาSMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่ออานวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๕ ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของ
สังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๒๗

๒๘
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า
โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะ
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และ
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อม บารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๒๙
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปนาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐาน
การดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะ
นามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม
ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
กาหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (
SDGs)
การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและ
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive
Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)
วิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ”
พันธกิจ
๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและ
การสร้างสรรค์
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน และ
อาเซียน
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬา และสุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง
และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย-พม่า/ไทย-ลาว
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ
สุขภาพ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistice
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
9. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการ
อย่างมีคุณภาพ
11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๓๑
1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน์
“จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใน ปี พ.ศ.2564”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาลิตภัณฑ์ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/
SME
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าสาหรับรองรับการผลิต สินค้าเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรมและการแปรรูป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีและงานประเพณี สาคัญของจังหวัด
3. ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการ การท่องเที่ยว
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์ 1. บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
2. น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมาขยายผลในการพัฒนาจังหวัด
3. ขยายการให้บริหารภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและ สวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน ปูองกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการพัฒนาการลดปริมาณขยะและกาจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
4. พัฒนาระบบการจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
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1.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร

2. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

1. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออก
กาลังกายเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

4. การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม
ด้าน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหา
1.1 ปัญหาการคมนาคม
1.1.1 การเดินทางไม่สะดวก เนื่องจาก
ถนนหลายสายยังเป็นถนนลูกรัง และหิน
คลุกดินซึ่งมีสภาพชารุดเสียหายเป็นหลุม
บ่อในฤดูแล้งจะเป็นฝุุนละอองมา ส่วน
ในฤดูฝนจะโคลนมีน้าท่วมขัง ถึงแม้ได้มี
การก่อสร้างไปแล้วก็มีสภาพชารุด
เสียหายเช่นกันต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
1.2 ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค
ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
1.2.1 ประชาชนหลายครัวเรือนยังไม่มี
ไฟฟูาและประปาใช้
1.2.2 ไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูารายทาง
ไม่เพียงพอ
1.2.3 การบริการโทรศัพท์สาธารณะ
และโทรศัพท์พื้นฐานในครัวเรือนมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
1.3 ปัญหาการระบายน้า
1.3.1 การระบายน้าไม่ดี ทางระบายน้า
ตื้นเขิน
1.3.2 ขาดทางระบายน้า
๑.๔ ปัญหาแหล่งน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคไม่สะอาดและไม่เพียงพอ
๑.๔.1 แหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
ไม่เพียงพอ
๑.๔.2 ขาดระบบน้าประปาที่ดี
น้าประปาไม่สะอาด
๑.๔.3 ขาดภาชนะกักเก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง
๑.๕ แหล่งน้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ
๑.๕.1 แหล่งน้าไม่เพียงพอและไม่มี
แหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
๑.๕.2 แหล่งน้าตื้นเขินไม่สามารถ
กักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
๑.๕.3 ขาดระบบชลประทาน และ
ระบบการระบายน้าที่ดี

ความต้องการ
1.1 การสร้างถนน คสล. หรือ
ถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้า
ขุดลอกคลอง
1.2 การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอ
1.3 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หินคลุก และปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง
1.4 การก่อสร้างรางระบายน้าฝัง
ท่อระบายน้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ
1.5 การให้มีการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
ให้เพียงพอ
1.6 การสร้างแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
๑.๗ การพัฒนาแหล่งน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
๑.๘ การจัดการระบบน้าประปา
ที่ดี และสะอาด
๑.๙ การพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ
และสามารถกังเก็บน้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งได้
๑.๑๐ การพัฒนาแหล่งน้าที่ตื้นเขิน
ให้สามารถกักเก็บน้าได้
๑.๑๑ การพัฒนาระบบชลประทาน
และระบบการระบายน้าที่ดี
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ปัญหา
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2.1 ปัญหาด้านการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาไม่เพียงพอ
2.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสใน
การศึกษาต่อ
2.1.3 เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม
2.1.4 ขาดบุคลากร สื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย
2.1.5 เด็กขาดการดูแลเรื่องโภชนาการ
และอาหารเสริม
2.1.6 เด็กไม่เห็นความสาคัญของการ
เรียน รวมถึงผู้ปกครองไม่เห็น
ความสาคัญในการศึกษาของบุตรหลาน
2.1.7 ขาดระบบการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นประโยชน์
และให้ความสาคัญกับการศึกษา
2.1.8 ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของ
สถานศึกษาในชุมชนมีน้อย
2.2 ปัญหาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2.1 การให้ความสาคัญด้านศาสนา
การมีคุณธรรมจริยธรรม และการเข้าวัด
ฟังเทศน์ ทาบุญลดน้อยลง
2.2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาด
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๓. ด้านการจัดการสาธารณสุข
3.1 ปัญหาโรคติดต่อ
3.1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ให้ความร่วมมือในการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่ออย่างจริงจัง
3.1.2 ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สุขภาพอนามัย

ความต้องการ
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาให้เพียงพอ
2.2 การให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสม
2.3 การให้เด็กได้รับการดูแลเรื่อง
โภชนาการและอาหารเสริมอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ
2.4 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ความสาคัญด้านศาสนา การมี
คุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น
2.5 การส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่ออย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่สาหรับ
ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่าง
เพียงพอ
3.3 การส่งเสริมและสนับสนุน
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๓๕
ด้าน

ปัญหา
3.2.1 ประชาชนขาดความรู้ และไม่ให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพทั้ง
ในเรื่องของอาหารการกินที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ และไม่ค่อยออกกาลังกาย
หรือเล่นกีฬา
3.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
สาหรับออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา
ไม่เพียงพอ
3.3 การบริการด้านสาธารณสุข
3.3.1 การบริการด้านสาธารณสุข
ไม่ทั่วถึง
3.3.2 การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขไม่เพียงพอ
3.3.2 บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ไม่เพียงพอ และขาดความ
ทันสมัย
๔. ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและ ๔.1 ปัญหาด้านรายได้ของประชาชน
เพิ่มรายได้
๔.1.1 เกษตรกรมีรายได้อยู่ในระดับต่า
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
4.2 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ
4.2.1 ประสบปัญหาขาดทุนจากการ
ประกอบอาชีพ
4.2.2 ขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ขาดการพัฒนาปรับปรุงอาชีพ
4.2.3 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4.2.4 ราคาผลผลิตตกต่า ราคาปัจจัย
ในการผลิตสูง
4.2.5 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อสินค้า
อย่างเป็นธรรม
4.2.6 การขาดที่ดินทากิน และไม่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดินทากิน
4.2.7 ขาดการส่งเสริมอาชีพอย่าง
เป็นรูปธรรม
๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 ปัญหาป่าไม้ถูกทาลายและสัตว์ป่า
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว สูญพันธุ์
5.1.1 การตัดไม้ทาลายปุา และการบุก
รุกพื้นที่ปุาไม้

ความต้องการ
ด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ
3.4 การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง
เพียงพอ

๔.1 การสร้างตลาดชุมชนหรือ
ลานค้าชุมชน
4.2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการ
ผลิต การจาหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรแบบครบวงจร
4.3 การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริม
อาชีพและวัสดุอุปกรณ์
4.4 การให้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.5 การฝึกอบรมความรู้ ด้าน
วิชาการ และการศึกษาดูงาน
4.6 การส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ผลผลิต ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้
ครบวงจร

5.1 รณรงค์ให้ความรู้ให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ขน และกาจัดขยะมูลฝอย และ
บาบัดน้าเสีย
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๓๖
ด้าน

6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ปัญหา
5.1.2 การเกิดไฟปุา / ขาดระบบการ
ปูองกันไฟปุา
5.1.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกัน
และดับไฟปุา
5.1.4 ประชาชนขาดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1.5 สัตว์ปุาและสัตว์น้าตามธรรมชาติ
มีจานวนลดลง
5.2 ปัญหาเรื่องดินและน้า
5.2.1 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
5.2.2 การตกค้างของสารเคมีในดิน
และน้า
5.2.3 แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขิน
5.3 ปัญหาจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และมลพิษต่าง ๆ
5.3.1 การทิ้งขยะไม่เป็นที่
5.3.2 ไม่มีมาตรการการจัดการขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ขาดที่รองรับขยะ
ในสาธารณะในชุมชน และไม่มีสถานที่
ทิ้งขยะ
5.3.3 ประชาชนขาดความรู้ในการ
กาจัดขยะที่ถูกวิธี
5.3.4 มูลพิษต่าง ๆ ได้แก่ กลิ่น เสียง
ฝุุนละออง เป็นต้น ยังไม่มีมาตรการ
ควบคุมและปูองกันอย่างเพียงพอ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
6.1 ปัญหาด้านครอบครัวและชุมชน
6.1.1 ความยากจน
6.1.2 ครอบครัวแตกแยกเด็กถูก
ทอดทิ้ง และขาดการศึกษา
6.1.3 เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่ได้
รับการดูแลอย่างทั่วถึง
6.1.4 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
ชุมชน
6.1.5 เด็กเยาวชนขาดความสามัคคี

ความต้องการ
5.2 ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้า
และกาจัดวัชพืช

6.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
6.2 การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
6.3 การจัดให้มีระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อยในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
6.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ด้าน

7. ด้านการเมือง การบริหาร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัญหา
ก่อการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจา
6.2 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6.2.1 การดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ
6.2.2 ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อุบัติภัย และภัยจากโจรผู้ร้าย
7.1 ปัญหาด้านการเมือง การปกครอง
7.1.1 ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย และให้
ความสาคัญทางการเมืองน้อย
7.1.2 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
และไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น
7.1.3 นักการเมืองยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตน
7.2 ปัญหาด้านการบริหารและการ
จัดการองค์กร
7.2.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ประสบการณ์และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และขาดการศึกษา
กฎระเบียบต่าง ๆ
7.2.2 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
7.2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและขาดความ
ทันสมัย
7.2.4 งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้
ประชาชนได้รับการบริการได้อย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึง

ความต้องการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล

7.1 จัดประชุมประชาคมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาค
ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอื่น ๆ
7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และบุคลากรให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
7.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๓๗

๓๘

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่ง

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่ได้รับ
น้าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้

มาตรฐาน

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.จานวนระยะทางที่เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2.พัฒนาการคมนาคม
3. การพัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

3. มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1. มีจานวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ของประชาชนในพื้นที่
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น (ปี 2559 =1,000 คน)

1. ประชาชนได้รับสวัสดิการ
ทางสังคมเข้าถึงระบบ
การศึกษาและสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สังคมมีความเข้มแข็งตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน มีการออกกาลังกาย
มากขึ้น

1. ร้อยละของเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 1. ส่งเสริมและจัดการศึกษา
ก่อนวัยเรียนในพื้นที่ได้เข้าเรียนในศูนย์
ให้มีคุณภาพ
พัฒนาเด็กเล็ก
2.สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็กสตรี
2.ร้อยละของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่าน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
สังคม ให้พึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้
3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
สงเคราะห์
4. ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนตาม
4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริการด้านสาธารณสุข 3 กิจกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ขึ้นไป
เด็กและประชาชนได้ออก
5. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริม กาลังกาย
อาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพได้

1. พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2. ร้อยละของรายได้ของประชาชนใน
พื้นที่จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
(ปี 2559 = 20,000/คน/ปี)

6. ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กับ อบต. ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกาลังกาย

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ร้อยละของจานวนประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน

4. การอนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

1. อปท. มีศักยภาพในการปูองกัน 1. ร้อยละของจานวนที่จัดกิจกรรมด้าน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานคงอยู่ต่อไป

2. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ห่างไกลยาเสพติด

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน

1. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. มีการลดปริมาณขยะและกาจัด

7. การสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. ส่งเสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
2. ร้อยละของจานวนที่จัดกิจกรรม ด้าน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปูองกันและ เสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม
1. ร้อยละของจานวนที่จัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

ขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

2.ร้อยละจานวนที่จัดกิจกรรมด้านการลด
ปริมาณขยะและกาจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

3. ประชาชนมีการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ร้อยละของจานวนที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม

1. อปท. มีการบริหารจัดการอย่าง

โปร่งใส
2. ประชาชนได้รับการการบริการ

ที่มีคุณภาพ
3. ประชาชนมีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
2.ร้อยละของคะแนนที่ได้รับและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน LPA ทุกด้าน
3. ร้อยละของจานวนที่จัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
ให้ถูกหลักวิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ และการ
ให้บริการประชาชน
3. ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วม นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วม ยังได้เน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต . ใช้หลักการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจตาม
หลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่ง
ภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
3.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๔๑

3.3

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่(มาตรา
นดิน 68 (8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมื(มาตรา
อง 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
3.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
3.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ(มาตรา
ม 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
3.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น(มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17(18))
3.7
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1))
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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(2) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา45 (3))
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))
(5) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
(6) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ .ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2543 มาตรา 16, 17 และ 45
หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงมีบทบาทอานาจ
หน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่
ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจาเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด
การวางแผนถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กาหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กาหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน
แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาคม
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค )
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์ประกอบหลัก
1. ระบบการบริหาร

จุดอ่อน (W : weakness)
จุดแข็ง (S : strength)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความ
กับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ
อยู่ตลอดเวลาทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อานาจหน้าที่
เกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจน - มีการมอบอานาจหรือมอบหมาย
รวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
- ยึดหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมนรูปประชาคม
การประชุมวางแผนเตรียมงาน
2. ระบบข้อมูลข่าวสาร
- ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือ
- มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบ
ไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน
สารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย
กับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ สามารถ
นาระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ
แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้
3. อัตรากาลังพนักงานส่วน - บุคลากรมีจานวนน้อยต้องรับผิดชอบ - บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ตาบล ลูกจ้างประจา และ หลายหน้าที่ทาให้อาจปฏิบัติล่าช้า
ในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับ
พนักงานจ้าง
- ขาดความรู้ในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นอกเหนือจากงานตามตาแหน่งงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง
มีแผนอัตรากาลังบุคลากรที่
เหมาะสมกับโครงสร้างและอานาจ
หน้าที่
5. ทรัพยากรธรรมชาติและ - พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวน การ - มีแหล่งกักเก็บน้าตามธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
จะเข้าดาเนินการต้องได้รับการอนุญาต หลายแห่งเหมาะสมกับการทา
ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
การเกษตร
- มีพื้นที่ปุาไม้ในเขตวนอุทยาน
เหมาะสาหรับการท่องเที่ยวและ
พักผ่อน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๔๔
องค์ประกอบหลัก
1. ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย

2. นโยบายรัฐบาล

3. ด้านงบประมาณ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
อุปสรรค ( Threat – T )
1. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผล
ให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร
2. พื้นที่ที่จะพัฒนาขัดกับระเบียบ
หรือกฎหมายอื่น เช่น พรบ.ปุาไม้
หรือการก่อสร้างถนน อาคาร
ภายในโรงเรียน
3. ปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่า แต่ต้นทุนที่เป็น
ปัจจัยในการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่
น้ามัน ปุ๋ย ยา ซึ่งราคาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
4. ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่
น้าท่วม ภัยแล้ง
5. จานวนและช่วงระยะเวลาที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่แน่นอน
6. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
7. ทาให้มองภาพลักษณ์ของอบต.
ในเชิงลบ
๑. การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น
จานวนมาก แต่การถ่ายโอนด้าน
งบประมาณ บุคลากร ยังไม่
เพียงพอและในบางเรื่องขาด
แนวทางปฏิบัติ

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ให้ครบทุกด้าน

โอกาส (Opportunity – O)
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ อบต.
2. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2545)
สนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
- เกษตรกรรม , ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การสร้างความเข้มแข็งของทุก
ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการ
ตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การปกครอง และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
สิทธิชุมชน
- มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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องค์ประกอบหลัก
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปสรรค ( Threat – T )
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ศึกษาทาความ
เข้าใจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- การศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
และใช้เวลาฝึกฝน
- ระบบอินเตอร์เน็ตชารุดบ่อยครั้ง
ยากแก่การสืบค้นข้อมูล

5. โครงสร้างองค์กร

6. เศรษฐกิจ

- การเปลี่ยนการดาเนินชีวิตจาก
ภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาค
พาณิชยกรรม ทาให้เกิดแรงขาย
มากกว่าแรงซื้อ
- ขาดการประสานงานในระดับ
จังหวัดและอาเภอในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ
และให้คาแนะนาแก่ประชาชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้าง
รายได้
- มีการกระจายรายได้ของ
ประชาชนน้อย
- การมีประชากรแฝงทาให้การ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
(งบกลาง ) เพื่อให้ท้องถิ่นนามา
พัฒนาพื้นที่ไม่สมดุลกับจานวน
ประชากรที่มีอยู่จริง

โอกาส (Opportunity – O)
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กว้างขวางมากขึ้น เอื้อต่อการ
ให้บริการประชาชน การร้องเรียน
สอบถามปัญหา และช่วยสนับสนุน
ให้การดาเนินการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น
- องค์กรมีขนาดกลางโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อนและตั้งอยู่ในพื้นที่ ทาให้
การแก้ไขปัญหารวดเร็วตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
- การสนับสนุนจากรัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ
- กระแสการปรับตัวตาม
แนวความคิดการบริหารงานยุคใหม่
- มีการลงทุนของภาคเอกชนทาให้
ประชาชนมีงานทา
- มีกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น
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องค์ประกอบหลัก
7. การเมือง

อุปสรรค ( Threat – T )
- ในพื้นที่มีกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มการเมืองที่มีนโยบายและ
แนวคิดแตกต่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้นาชุมชน ทาให้การประสานความ
ร่วมมือเป็นไปได้ยาก
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
ระบบการเมืองท้องถิ่นอย่างแท้จริง
- การแข่งขันทางด้านการเมือง
ท้องถิ่น ประชาชนเลือกที่ตัวบุคคล
มากกว่านโยบายการทางาน และ
เน้นพวกพ้อง

โอกาส (Opportunity – O)
- มีการทานอานาจและตรวจสอบ
กันเองในระหว่างนักการเมืองทาให้
ทุกฝุายมีความระมัดระวังและ
พยายามดาเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
- พ.ร.บ.อบต. (ฉบับปัจจุบัน)
กาหนดให้นายก อบต. มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทาให้การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

- ขาดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้าในภาคเกษตรยังไม่
เพียงพอไม่มีระบบชลประทาน

-พัฒนาแหล่งน้าให้ที่มีอยู่ให้มากขึ้น
-ส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้าอย่าง
ประหยัด และไม่ทานานอกฤดู

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้า เป็นต้น
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้าประปา เป็นต้น
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
4. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและเพิ่มศักยภาพของ อปท.
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้วยโอกาส
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
13. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
14. การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภารกิจรอง
1. การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
4. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
5. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
6. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
7. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง
และได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล จานวนทั้งสิ้น 15 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวนทั้งสิ้น 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ จานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จานวน 2 .อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 11 .อัตรา และตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่ง ครู คส.1
จานวน 2 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 35 .อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจานวนมาก
ในทุกส่วนราชการ และจานวนบุคลากร ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังใน
องค์การบริหารส่วนตาบลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ยังไม่มีความเหมาะสม
ดังนี้
ลาดับที่

อปท.

จานวน
หมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)

จานวน
ประชากร
(คน)

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2560

1

อบต.ห้วยร่วม

11

67.24

4,242

28,400,000

2

อบต.ห้วยถั่วเหนือ

9

30.23

3,391

24,092,500

3

อบต.ห้วยใหญ่

6

26.55

2,650

26,154,800

กาหนดส่วนราชการ
1. สานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองช่าง
1. สานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองช่าง
1. สานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองช่าง

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560
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พนักงาน
พนักงานครู
พนักงานจ้าง
ส่วนตาบล
อบต.
(คนครอง/ว่าง)
หมายเหตุ
(คนครอง/ว่าง)
(คนครอง/ว่าง)
(คน)
(คน)
(คน)
7/6
15/2
2/9/3

9/-

1/-

10/6

4/1

2/3

๔๙

ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีความเหมาะสมจึงมีความจาเป็น เพื่อรองรับปริมาณงานที่ มีอยู่และปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต ให้เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมต่อไป ปรากฏ
ในภาคผนวก ก (ปริมาณงานของตาแหน่งกาหนดในแผนอัตรากาลัง ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๕๐

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 นั้น
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
รวมทั้งได้วิเคราะห์ภารกิจ และปริมาณงานตามโครงสร้างแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
สามารถกาหนดโครงสร้างและตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจหรืองานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้จัดทาตารางแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบันและโครงสร้างตามแผนอัตรากาลังที่จะ
กาหนดขึ้นใหม่ โดยจาแนกภารกิจหรืองานของแต่ละส่วนราชการที่ได้ประกาศกาหนดส่วนราชการไว้ ซึ่งใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการในแต่ละภารกิจนั้นจะแบ่งภารกิจและ
กาหนดโครงสร้างภายใต้ส่วนราชการโดยกาหนดเป็นงาน และในระยะต่อไปเมื่อได้มีการดาเนินการตามภารกิจ
หรืองานที่กาหนดไว้แล้ว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมพิจารณาเห็นว่าภารกิจหรืองานที่
กาหนดไว้ในแต่ละส่วนราชการมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น หรือมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งหรือกาหนด
เป็นส่วนหรือกองขึ้นใหม่ต่อไป ซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบันและโครงสร้าง
ตามแผนอัตรากาลังใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. สานัก
งานปลัด อบต. มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาระเบียนสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับ การอนุญาต
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในส่วนราชการ แบ่งงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ไว้ 7 งาน คือ
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่ง รายงานเงินคงเหลือ
ประจาปี การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รับการตรวจสอบของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญและ
เงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในส่วนราชการแบ่งงานที่รับผิดชอบ
ด้านต่างๆ ไว้ ๔ งาน คือ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.
งานบารุงรักษา ซ่อม และจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คาแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุม
อาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในส่วนราชการ
แบ่งงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ไว้ ๔ งาน คือ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง
โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานกิจการสภา
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานประสานงานราชการ
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
- งานจัดเก็บข้อมูล

หมายเหตุ
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1.3 งานกฎหมายและคดี
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
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- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงงบฐานะการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม เร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
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2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
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- งานทะเบียนควบคุม เร่งรัดรายได้
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- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
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- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากข้อ 8.1 โครงสร้าง องค์กรปกครองส่วนตาบลห้วยร่วม วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนตาบล
ห้วยร่วม
และเพื่อให้การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนตาบลห้วยร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี
ตามที่
คณะกรรมการส่วนตาบลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.อบต.จังหวัดนครสวรรค์)
ได้ประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครสวรรค์ (ก.อบต.จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๙ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของ
พนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ดาเนินการตาม ประกาศองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วมเรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ปัจจุบันมี ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น ) เป็นผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายข้าราชการประจา โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด อบต. (01)
๑.๑ พนักงานส่วนตาบล มีคนครอง 2 อัตรา อัตราว่าง 3 อัตรา
1.2 พนักงานครู มีคนครอง 2 อัตรา อัตราว่าง - อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคนครอง 3 อัตรา
อัตราว่าง
๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป มีคนครอง 1 อัตรา
อัตราว่าง
2. กองคลัง (04)
๒.๑ พนักงานส่วนตาบล มีคนครอง 3 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา
2.2 ลูกจ้างประจา มีคนครอง 1 อัตรา อัตราว่าง - อัตรา
๒.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคนครอง 1 อัตรา
อัตราว่าง
2.๓ พนักงานจ้างทั่วไป มีคนครอง 1 อัตรา
อัตราว่าง
3. กองช่าง (0๕)
๓.๑ พนักงานส่วนตาบล มีคนครอง 1 อัตรา อัตราว่าง 2 อัตรา
๓.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคนครอง 1 อัตรา
อัตราว่าง
3.๓ พนักงานจ้างทั่วไป มีคนครอง 2 อัตรา
อัตราว่าง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

1 อัตรา
1 อัตรา

- อัตรา
1 อัตรา
- อัตรา
- อัตรา
หน้า ๕๔

๕๕

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้วิเคราะห์จานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่ง โดยจาแนกตาม ทักษะ ความรู้ความสามารถ
เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ใน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.ห้วยร่วม

๑.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๒.ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

๓.ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

๔.ด้านการอนุรักษ์
และสืบสาน
ศาสนาศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน

หน้า ๕๕

๕.ด้านการ
เสริมสร้างสังคม
เข้มแข็ง

๖.ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

๗.ด้านการสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๕๖

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
การคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ามีความสะดวก
รวดเร็ว ประชาชนได้รับบริการและความสะดวก
ในการมีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษา
ถนน สะพาน พนังกั้นน้า
และท่อระบายน้า

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ระบบประปาที่มีมาตรฐาน
มีการขยายเขตประปา
ให้ทั่วถึงเพียงพอ

สนับสนุนและจัดให้มีการ
พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง
ขุดลอกแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค

จัดการประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและ
โทรศัพท์พื้นฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง

(งาน) ก่อสร้าง
(งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร
(งาน) ประสานสาธารณูปโภค

-

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการเกษตร

(งาน) ผังเมือง
-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (1)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) (-)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ) (๑) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) (-)
- คนงาน (ทั่วไป) (๑) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (ตามภารกิจ) (๑) (๑)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๕๖

(งาน) ส่งเสริมการเกษตร
- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (1)

๕๗
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงการทานุบารุงศาสนาและการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา

พัฒนาด้านการศึกษาและ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบประเพณี วันสาคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

(งาน) บริหารการศึกษา
แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๕๗

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
ครู คศ.๑ (2) (2)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (1) (1)
คนงาน (ทั่วไป) (๑) (1)

๕๘

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข

(งาน) อนามัยและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
-

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๕๘

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (1)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (1) (1)

๕๙

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ การมีงานทา
และสร้างอาชีพนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้
ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเส้นความยากจนหรือสองหมื่นบาท
มีสถานที่กลางของส่วนรวมในการเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตทางการเกษตร

พัฒนาและส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนามาตรฐานสินค้าOTOP
หรือสินค้าทางการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
กองทุนกลุ่มอาชีพและกองทุนอื่นๆ

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการอบรมเพิ่มความรู้
ในการพัฒนาอาชีพ

(งาน) ส่งเสริมการเกษตร
แผนงานการเกษตร

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๕๙

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (1)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (1) (1)

๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะ และทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างมีความสุข

จัดโครงการ/กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะ

สนับสนุนการดาเนินการป้องกัน
การุบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
และเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(งาน) ส่งเสริมการเกษตร
- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (1)

จัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน้า ๖๐

-

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
ครู คศ.๑ (2) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) (1)
คนงาน (ทั่วไป) (๑) (1)

๖๑

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน
เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่
มีใจรักการกีฬาและการออกกาลังกาย
มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับโอกาสทางสังคม
ที่เสมอภาคและทั่วถึง

สนับสนุนการให้ช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง สตรี เด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
และได้รับโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมและส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา ตลอดจน
จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

สนับสนุนการอบรมสัมมนา
หรือจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

แผนงานเคหะและชุมชน

หน้า ๖๑

ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต

แผนงานงบกลาง

๖๒

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(งาน) สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (๑)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (๑) (1)

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
ครู คศ.๑ (2) (2)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) (1)
คนงาน (ทั่วไป) (๑) (1)

(งาน) ก่อสร้าง
(งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร
(งาน) ประสานสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและชุมชน

-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) (1)
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (1)

- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (1)
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) (-)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ) (๑) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) (-)
- คนงาน (ทั่วไป) (๑) (1)

(งาน) ผังเมือง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๖๒

๖๓

7. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง

พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ความรู้
แก่บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป

พัฒนางานด้าน
การบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส รวดเร็ว
และถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย

สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากร
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่
ปฏิบัติงาน

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการทางานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งต้องถูกต้อง
โปร่งใส และตรวจสอบได้

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดเก็บรายได้
ของ อบต.

พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารงาน
ด้านต่างๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
เป็นชุมชนที่น่าดู น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน อาชญากรรม และ ยาเสพติด

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม
ของประชาชน
ให้มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ของพลเมือง

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า ๖๓

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงาน
และส่งเสริม
ให้มีการใช้
พลังงานทดแทน

๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

(งาน) บริหารทั่วไป

(งาน) กฎหมายและคดี

(งาน) นโยบายและแผน

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) (1) (-)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (1) (-)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ) (๑) (๑)
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (2) (2)
ภารโรง (ทั่วไป) (๑) (๑)
คนงาน (ทั่วไป) (3) (๑)

- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)

- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ) (๑) (๑)

(งาน) การเงิน

(งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได้

(งาน) การบัญชี
-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) (1)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (1) (1)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (๑) (1)

- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิ าน (1) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ตามภารกิจ) (1) (1)

(งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
- ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิ าน (1) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ตามภารกิจ) (1) (1)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๖๔

๖๕

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(งาน) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(งาน) สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1) (๑)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (๑) (1)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

-

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) (๑)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (๑)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (๑) (1)
คนงาน (ทั่วไป) (1) (1)
พนักงานผลิตน้าประปา (ทั่วไป) (1) (1)

หน้า ๖๕

๖๖

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563

ที่

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ตาแหน่งที่ใช้ในการกาหนดและจัดทาแผนอัตรากาลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกาหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงกาหนดกรอบอัตรากาลัง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรา ว่าจะต้องใช้ในช่วง
หมาย
เพิ
ม
่
/ลด
กาลัง
ส่วนราชการ
ระยะเวลา 3 ปี
เหตุ
เดิม
ข้างหน้า
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
5 ภารโรง
6 พนักงานขับรถยนต์
7 คนงาน
งานนโยบายและแผน
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
10 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
11 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

1

1

1

1

-

-

-

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

3

4

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

-ว่างเดิม-

-ว่างเดิม-

-ว่างเดิม-

หน้า ๖๖

๖๗

ที่

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.๑
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง)
งานการบัญชี
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)

หน้า ๖๗

ว่างยุบ

-ว่างเดิม-

-ว่างเดิม-

๖๘

ที่

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓

25
26

27

28

งานประสานสาธารณูปโภค
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานผลิตน้าประปา
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
งานผังเมือง
คนงาน
รวม

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

33

33

33

33

-

-

-

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

หน้า ๖๘

-ว่างเดิม-

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่

1
2
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จากผลการวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลังจึงนามาคานวนภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคล เพือ่ ควบคุมการใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
อัตรากาลังคน
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
ภาระค่าใช้จา่ ย
จานวนที่มีอยู่ปจั จุบนั
เพิม่ / ลด
ค่าใช้จา่ ยรวม (3)
ระดับ จานวน
จะต้องใช้ในช่วง
ที่เพิม่ ขึ้น (2)
ชื่อสายงาน
ตาแหน่ง ทั้งหมด
ระยะ 3 ปีข้างหน้า
จานวน เงินเดือน
2561 2562 2563 2561 2562 2563
2561
2562
2563
2561
2562
(คน)
(1)
444,000 1
13,320 13,320 13,080 457,320
464,040
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
ต้น
1
1
1
1
443,940 1
10,810 10,810 10,810 454,750
465,560
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ต้น
1
1
1
-

หมายเหตุ
2563

470,400
476,370

สานักปลัด อบต.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป )
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ครู
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ผู้ดแู ลเด็ก (ทั่วไป)

ต้น
ชก.
ปก./ชก.
ปง./ชง.

1
1
1
1

1
1
-

คศ.1
คศ.1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1

398,160
311,640
355,320
297,900

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

189,000
133,440
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
-

318,960
185,280
185,280
297,900

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

181,680

1

1

25

25

-

-

-

-

13,320
12,120
12,000
9,720

-

-

-

-

-

7,560
5,400
-

-

-

-

-

-

-

11,160
7,080
7,080
9,720

1

-

-

-

6,960

25

-

126,250

-

13,080 13,440
12,600 12,960
12,000 12,000
9,720 9,720
-

-

7,920
5,640
-

8,280
5,880
-

411,480
323,760
367,320
307,620
-

424,560
336,360
379,320
317,340
-

438,000
349,320
391,320
327,060
-

ว่างเดิม
ว่างเดิม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

196,560
138,840
-

204,480
144,480
-

212,760
150,360
-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
-

เงินอุดหนุน

11,520 12,000
7,440 7,440
7,440 7,440
9,720 9,720

330,120
192,360
192,360
307,620

341,640
199,800
199,800
317,340

353,640
207,240
207,240
327,060

ว่างเดิม

7,440

7,440

188,640

196,080

203,520

ว่างให้ยบุ

128,650

130,210

4,624,750

4,746,800

4,870,290

-

-

กองคลัง
21
22
23
24

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลูกจ้างประจา
25 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ยอดยกไป

ต้น
ปง.
ปง.
ปง./ชง.

25

19

4,498,500

-

-
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อัตรากาลังคน
เพิม่ / ลด

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ทัง้ หมด

ยอดยกมา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
26 ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
27 คนงาน

จานวนที่มีอยู่ปจั จุบนั

จะต้องใช้ในช่วง
ระยะ 3 ปีข้างหน้า

ภาระค่าใช้จา่ ย
ที่เพิม่ ขึ้น (2)

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)
หมายเหตุ

จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)

25

19

4,498,500

25

25

25

-

-

1

1

123,240

1

1

1

-

1

1

108,000

1

1

1

1
1
1

1
-

291,480
297,900
297,900

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

138,000

1

1

1

1
1
33

1
1
25

108,000 1
108,000 1
5,971,020 33

1
1
33

1
1
33

=
=
=

29,820,000 บาท
31,311,000 บาท
32,876,550 บาท

2561 2562 2563 2561 2562 2563

2561

2562

2563

2561

-

126,250

128,650

130,210

4,624,750

4,746,800

4,870,290

-

-

5,040

5,160

5,400

128,280

133,440

138,840

-

-

-

108,000

108,000

108,000

-

-

-

11,040
9,720
9,720

10,920
9,720
9,720

11,160

9,720
9,720

302,520
307,620
307,620

313,440
317,340
317,340

324,600
327,060
327,060

-

-

5,520

5,760

6,000

143,520

149,280

155,280

-

-

167,290

-

-

-

-

2562

2563

กองช่าง
28 ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )
29 นายช่างโยธา
30 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
31 ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
32 พนักงานผลิตน้าประปา
33 คนงาน
(4)
รวม
(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 %
(6) รวมเป็นค่าใช้จา่ ยบุคคลทั้งสิ้น
งบประมาณตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
(7) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เป็นเงิน
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เป็นเงิน
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 เป็นเงิน

ต้น
ปง./ชง.
ปง./ชง.

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม

108,000
108,000
169,930 172,210 6,138,310
1,227,662
7,365,972

(ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560)
(ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561)
(ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562)

108,000
108,000
108,000
108,000
6,301,640 6,467,130
1,260,328 1,293,426
7,561,968 7,760,556
29,820,000 31,311,000 32,876,550
24.70
24.15
23.61

=((28,400,000X5%)+(28,400,000)) =29,820,000
=((29,820,000X5%)+(29,820,000)) =31,311,000
=((31,311,000X5%)+(31,311,000)) =32,876,550

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักงานปลัดอบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
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โครงสร้างของสานักงานปลัดอบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)(1)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

- เจ้าพนักงานธุรการ (1) (-) - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( 1) (-)
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
- พนักงานขับรถยนต์ (1) (1) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (1)
- ภารโรง (1) (1)
- คนงานทั่วไป (1)
- คนงานทั่วไป (1) (-)

งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ(1) (1)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) (1)

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

- พนักงานขับรถยนต์ (1) (1)
- คนงานทั่วไป (1) (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

- ครู คส.1(2) (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2)(1)
- ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (1) (1)
(1)

- คนงานทั่วไป (1 ) (1)

ทั่วไป

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
จานวน ๑
1
-

ครู
คส.1
2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
รวม
ทักษะ คุณวุฒิ ทั่วไป
1
2
6 13
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โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) (1)

งานการเงิน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) (1)
(ลูกจ้างประจา)
ปฏิบตั งิ าน

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น

งานบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) (1)

วิชาการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (1) (1)
- คนงานทั่วไป (1) (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (-)

ทั่วไป

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
จานวน ๑
2
-

ลูกจ้าง
ประจา
1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
รวม
ทักษะ คุณวุฒิ ทั่วไป
1
1
6
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โครงสร้างของกองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) (-)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) (1)

งานประสานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (1) (-)
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)

- คนงานทั่วไป (1) (1)

พนักงานจ้าง
ระดับ
ภารกิจ
รวม
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส ทักษะ คุณวุฒิ ทั่วไป
จานวน ๑
1
2
4
อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป
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11. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาววราภัสร์
ลอยขจร
ว่าง

2

คุณวุฒิ
การศึกษา
รปม.
-

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

22-3-00-1101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
22-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

เงินเดือน

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประเภท ระดับ
บท.

ต้น

บท.

ต้น

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

22-3-00-1101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
22-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บท.

ต้น

เงินเพิ่ม
เงิน
หมายเหตุ
เงินเดือน ประจา อื่นๆ/เงิน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน
396,000 48,000
0
444,000

บท.

ต้น

443,940 42,000

ประเภท ระดับ

0

485,940

0

398,160

0

355,320
ว่างเดิม
311,640

ค่ากลางเงินเดือน

สานักปลัด
3
4
5
6

นางสาวณัฐนันท์
ยอดนิโรจน์
-

รปม.

นางสาวจันทนา
ช้างโต
-

รปม.

-

-

22-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด อบต. อท.
ต้น 22-3-01-2101-001
(นักบริหารงานทั่วไป)
22-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย วิชาการ ปก./ชก. 22-3-01-3103-001
และแผน
22-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ ชก. 22-3-01-3801-001
22-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้าสานักปลัด อบต. อท.
ต้น
356,160 42,000
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์นโยบาย วิชาการ ปก./ชก. 355,320
0
และแผน
ค่ากลางเงินเดือน
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ ชก.
311,640
0

ทั่วไป ปง./ชง. 22-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปง./ชง.

297,900

0

0

0

ครุศาสตร์
บัณฑิต
บัญชี
บัณฑิต

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

189,000

0

0

297,900
ว่างเดิม
189,000

-

ผู้ช่วยจพง.ธุรการ

-

-

-

ผู้ช่วยจพง.ธุรการ

-

-

133,440

0

0

133,440

มัธยมศึกษา

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

108,000

0

0

108,000

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

108,000

0

0

108,000

-

ภารโรง

-

-

-

ภารโรง

-

-

108,000

0

0

108,000

ค่ากลางเงินเดือน

7

นางสาวจิรายุ
ศรีรุณ
8 นางสาวภิญญดา
ศรีคาพา
9 นายนิพนธ์
พุ่มพฤกษ์
10 นายบรรหาร
อินทร์เทศ
11 นางสาวอรกมล
รอดสการ

ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

12

-

-

-

คนงาน

-

มัธยมศึกษา

-

คนงาน

-

13 นายวิศรุต
สินอ่า
14 นายบัญญัติ
บุญจิตร
15 น.ส.นภาพรรณ
มาลา

เงินเดือน

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

-

คนงาน

-

-

-

-

-

คนงาน

-

-

เงินเพิ่ม
เงิน
หมายเหตุ
เงินเดือน ประจา อื่นๆ/เงิน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน
108,000
0
0
108,000
ว่างเดิม
108,000
0
0
108,000

คนงาน

-

-

-

คนงาน

-

-

108,000

0

0

108,000

คนงาน

-

-

-

คนงาน

-

-

108,000

0

0

108,000

ประเภท ระดับ

ประเภท ระดับ

ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

กองคลัง
16 นางสาวรัตกิ ร บริหารธุรกิจ 22-3-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง อท.
ต้น 22-3-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
อท.
ม้วนเงิน
บัณฑิต
(นักบริหารงานการคลัง)
(นักบริหารงานการคลัง)
19 นางสาวเรณู
บัญชี 22-3-04-4201-001 จพง.การเงินและบัญชี ทั่วไป ปง. 22-3-04-4201-001 จพง.การเงินและบัญชี ทั่วไป
บุญอินทร์
บัณฑิต
20
22-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ทัว่ ไป ปง./ชง. 22-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ทั่วไป

ต้น

276,960 42,000

0

318,960

ปง.

185,280

0

0

185,280

ปง./ชง.

297,900

0

0

ทั่วไป

ปง.

185,280

0

0

297,900
ว่างเดิม
185,280

จพง.การเงินและบัญชี

-

-

181,680

0

0

181,680

ผู้ช่วยจพง.จัดเก็บ
รายได้
คนงาน

-

-

123,000

0

0

123,000

-

108,000

0

0

108,000

ค่ากลางเงินเดือน

21 นางสาวบังอร
ศรสุรินทร์
22 นายสมศักดิ์
คุ้มครอบ
23 นางสาวเอติพากร
ธรรมยม
24 นายมงคล
คงสูน

บริหารธุรกิจ 22-3-04-4204-001
บัณฑิต
ปวท.
(บัญชี)
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
มัธยมศึกษา
-

จพง.จัดเก็บรายได้

ทั่วไป

ปง.

22-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได้

จนท.การเงินและบัญชี

-

-

-

ผู้ช่วยจพง.จัดเก็บ
รายได้
คนงาน

-

-

-

-

-

-

ตอนปลาย
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กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประเภท ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ประเภท ระดับ

เงินเดือน

เงินเพิ่ม
เงิน
หมายเหตุ
ประจา อื่นๆ/เงิน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน

กองช่าง
25 นายณัฐ
สุพมิ พ์
26
-

บธ.บ

22-3-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(ก่อสร้าง)
(นักบริหารงานช่าง)
22-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

อท.

22-3-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ทั่วไป ปง./ชง. 22-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

อท.

ต้น

ทั่วไป

ปง./ชง.

248,880 42,000

0

290,880

297,900

0

0

0

0

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

138,000

0

0

297,900
ว่างเดิม
297,900
ว่างเดิม
138,000

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

108,000

0

0

108,000

-

พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

108,000

0

0

108,000

ค่ากลางเงินเดือน

27

-

-

22-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

ทั่วไป ปง./ชง. 22-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปง./ชง.

297,900
ค่ากลางเงินเดือน

28 นายวิทวัส
หนุ่นชะนา
29 นายละออง
ราชคฤห์
30 นายวิทลู
รอดสการ

ปวส.
(โยธา)
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
31 นางสุรีย์
แว่นแก้ว
32 นางสาวพรณภา
ครองสัตย์
33
-

ศษ.บ.

60 2 0123

ครู

-

ค.ศ.1

60 2 0123

ครู

-

ค.ศ.1

253,800

0

0

253,800

60 2 0208

ครู

-

ค.ศ.1

60 2 0208

ครู

-

ค.ศ.1

248,880

0

0

248,880

-

ผู้ดแู ลเด็ก

-

-

-

ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)

-

-

112,800

0

0

-

ผู้ดแู ลเด็ก

-

-

-

ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)

-

-

140,160

0

0

112,800
ว่างเดิม
140,160

-

ผู้ดแู ลเด็ก

-

-

-

ผู้ดแู ลเด็ก (ทั่วไป)

-

-

108,000

0

0

108,000

(การศึกษาปฐมวัย)

ศษ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

-

34 นางสาวทิพวรรณ รัฐศาสตร์
แสงแก้ว
บัณฑิต
35 นางสาวกมลวรรณ รัฐศาสตร์
กลิ่นเอี่ยม
มหาบัณฑิต
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หมายเหตุ

ช่องเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตาแหน่ง
และขัน้ เงินเดือนของอัตรากาลังที่มีอยูป่ ัจจุบัน ประกอบด้วย
1. เงินเดือน
2. เงินประจาตาแหน่งของประเภทบริหารท้องถิน่ ประเภทอานวยการท้องถิน่ และประเภทวิชาการระดับชานาญการ ขึน้ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. เงินค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ , เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ฯลฯ
ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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๗๙

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารห้วยร่วมได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม
การทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม
และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเอง
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอ
ว่า ประชาชนได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอ
ให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ ขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองทุกส่วนราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
๓. องค์กรที่มีขีดความสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้ อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
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การจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยทางด้านการจัดการทุกประการ
ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุและ
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ตาม หากขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้ว การดาเนินงานขององค์การ
อาจไม่สามรถดาเนินการไปได้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจาเป็น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
เพื่อที่ จะปฏิ บัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค จึงได้กาหนด
แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้
วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดู
งาน การประชุม เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่งานบริ
น หารทั่วไปงานกฎหมายและคดีงานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด
ทางวินัย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๙ ประการดังกล่าวข้างต้น
เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานงานจ้างในสังกัด ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 25๖๐ (ปรากฏตามประกาศแนบท้ายนี้)
*****************************************
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
เรื่อง ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
********************************
ตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนด ไว้เป็นแนวทาง
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไป ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ทั้งนี้พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๙ ประการ ดังกล่าวข้างต้น
เป็น “คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม” เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายณรงค์ ทองม่วง )
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