แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
๑. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใดให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและคุณภาพ
ของงานปริมาณ ตลอดจนคานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อใช้ใน
การกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่ว นตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็ นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่
21
สิงหาคม 2545 กาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และ
พนักงานจ้าง โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ทั้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจัง หวั ดพั งงา เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไข
เกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวั นที่ 17
มิถุนายน 2545 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2545 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้กาหนด
ไว้ตามมาตรฐานทั่วไป ตามหมวด 2 การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ง (ข้อ 11-37)
และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557
จากหลักการและเหตุผ ลดังกล่าว องค์การบริหารส่ว นตาบลล าภี จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลั ง
3 ปี พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี พ.ศ. 2564 – 2566 องค์การบริ หารส่วนตาบลลาภี

๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) ตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างให้เหมาะสม
2.4 เพื่อให้ คณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัด พังงา (ก.อบต.จัง หวัดพัง งา) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.5 เพื่ อเป็ น แนวทางในการดาเนิน การวางแผนการใช้ อัต ราก าลั ง การพั ฒ นาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ให้เหมาะสม
2.6 เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้ า ราชการและการใช้ อั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี
เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนเกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิ ทธิภ าพมีความคุ้มค่าสามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี ด าเนิ น การวางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร
ให้ เ หมาะสม การพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมขององค์กร
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้ อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานั กงาน ก.พ. ได้ ให้ ความหมายของการวางแผนกาลั งคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กร
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทานกาลั งงาน เพื่อ นาไปสู่ การกาหนดวิธีการที่ จะให้ ได้กาลั งคนที่มีความรู้
ความสามารถอย่ างเพี ย งพอ หรื อ กล่ า วโดยทั่ ว ไป การมี จานวนและคุณภาพที่จะปฏิบั ติง านในเวลาต้องการ
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัย
หนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่
กับองค์กรต่อไป
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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จากคาจากัดความของนักวิชาการต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการระบุ
ว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้ง ยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรื อเป็ นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น กาหนดตาแหน่ง
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
* สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
* สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
* สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
* สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนดพนักงานจ้างจะมี
3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประเภทสามัญ
ด้วย
บริบทขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนด
สาย
งานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ให้ ต รงกั บ บทบาท ภารกิ จ ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยจุ ดเน้ น คื อ กาหนดสายงานที่ส อดคล้ อ งกับหน้าที่ ความรับผิ ดชอบมากที่สุ ด พร้อมทั้งเอื้อ ต่อการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาภี ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานัก งานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม
ความสามารถและตรงตามกับความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน
กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้
พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง
การ
ออกแบบ การประมาณการราคาฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง จะใช้คุณวุฒิ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่ ง ตั้ งให้ พ นั ก งานส่ ว นตาบลและพนั ก งานจ้ า ง ด ารงต าแหน่ ง ในกองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ที่ เ รื่ อ งการวางแผนการศึก ษา การพั ฒ นาการศึก ษา ประเพณี วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ภูมิ ปัญ ญา
การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลใน
อดีต มิติข้อมูลในปัจจุบันและมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

•

•

Forecast

•

•
•

Issues

•

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลลาภี ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้ อ งสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิ ติ ที่ ยื น ยั น ตรงกั น เช่ น เดี ย วกั น กั บ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้น ควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลลาภีที่มีอยู่ ได้ดังนี้
กระจกด้ า นที่ 1 Strategic objective: เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลังให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุ บันที่ดาเนิน การอยู่นั้นครบถ้ว นและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลัง ให้ปรับเปลี่ ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปั จจุ บัน บางส่ วนไม่ต้องดาเนินการแล้ ว อาจทาให้การจัดสรรกาลั งคนของบางส่ วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา
เพื่อการจั ดการทรั พยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยในส่ วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลั กการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิ ดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่ว นตาบลลาภี ดังนั้น ในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระจกด้ า นที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ FTE
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วยสาย
งานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตราและคานวณระยะเวลาที่
เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230 คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี (ที่ยึดโยงกับ
ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบ
โจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้
 เรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น
หาก
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี
4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เป็นองค์กรที่มีข้าราชการ
สูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
กาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุ ม มองของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มาประกอบการพิ จ ารณา โดยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาภี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลลาภี เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและ
กาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

หน้า 7

กระจกด้ า นที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสั ดส่ว นอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่ว นตาบลขนาด
เดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมะพร้าวและองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก
ซึ่งองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้ านประชาชน
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวใกล้เคียงกัน

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี และ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งมะพร้าว และองค์การบริหารส่ว นตาบลทุ่งคาโงก ซึ่งเป็น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี บริบท
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนด อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลลาภีและองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก มีอัตรากาลังไม่แตกต่างกัน และองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งมะพร้าว มีอัตรากาลังที่ค่อนข้างแตกต่าง เนื่องจากมีงบประมาณรายจ่าย จานวนประชากรและพื้นที่ดูแล
มากกว่าองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลล าภี ดังนั้น ในเรื่องของการกาหนด ตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง สอง
หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลลาภี จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และจานวน
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล และคาดการณ์ว่า
ในปีงบประมาณ 2564-2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตาบลจากการรับ (โอน) ย้าย ซึ่ง
จะทาให้พนักงานส่วนตาบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาป งบประมาณ
๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เปนประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนาสวนราชการเปนคณะทางาน โดยมีพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ คน เป็น
เลขานุการ ทั้งนี้ ขอบเขตเนื้อหาต้องครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) วิ เ คราะห ภารกิ จ อ านาจหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผูบริหารและสภาพปญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
2) กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3) กาหนดตาแหนงในสายงานตาง ๆ จานวนตาแหนงและระดับตาแหนง ใหเหมาะสม กับภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ
๔) กาหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี โดยใหหัวหนา
ส
วนราชการเขามามีสวนรวมเพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับจากมิติการ
พิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการภารกิจและ อานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
อยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ จานวนขาราชการของเทศบาลประกอบการกาหนดประเภท
ตาแหนงพนักงานจาง
5) กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง จานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
๖) จั ด ทากรอบอัต ราก าลั ง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริ ห ารงานบุ คคลตองไมเกิ น
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
๗) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามสายงานและมาตรฐาน
ตาแหน่งที่กาหนด เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และวิธีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดผลดีต่อองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs)
มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การกาหนดกรอบ
ตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่า เป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ไ ด้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effertive Man Power Planning Framework) จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูล เชิงวิเคราะห์ อ ย่ างเพีย งพอในการที่จะอธิบายเหตุผ ลเชิงวิช าการส าหรับ การวางแผนกรอบ
อัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้น การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการจัดทา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
3.5 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อ องค์การ
บริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
อัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภีสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การกาหนดกรอบอัต รากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดย
สรุปได้ ดังนี้
1. ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้เทศบาลตาบลลาภีบุรีสามารถวางแผน
กาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาภี จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2. ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุ คคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลลาภี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
4. ช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุกาลังคน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้
5. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี โดยรวม
6. การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลลาภี เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7. ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการ สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
3.6 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
๑. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการ
ภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
2.4 เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี และส่งคณะทางาน
เพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
2.5 องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จ.พังงา)
2.6 องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ 2564 – 2566
2.7 องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อาเภอ จังหวัด
และส่วนราชการในสังกัด
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
วัน เดือน ปี
ก.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ส.ค.63
ก.ย.63
ก.ย.63
ต.ค.63
ต.ต.63

รายการที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังฯ ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
ภารกิจ ปริมาณงาน อัตรากาลังที่มีอยู่ ฯลฯ
ขอแผนอัตรากาลัง 3 ปี อปท.ข้างเคียง
อบต.ทุ่งมะพร้าว , อบต.ทุ่งคาโงก
จัดส่งร่างแผนให้คณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เสนอคณะอนุกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี จังหวัดพังงา
ก.อบต.จังหวัดพังงา ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
จังหวัดส่งมติ ก.อบต.ให้ อบต.ลาภี
ปลายเดือนกันยายน 63
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566
รายงานและจัดส่งแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จังหวัดพังงา , อาเภอท้ายเหมือง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภีมีความครบถ้วน สามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภีวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต ตาบลลาภีเป็นตาบลหนึ่งในจานวน 6 ตาบล ของ
อาเภอท้ายเหมือง มีพื้นที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนบนของ
อาเภอท้ายเหมือง อยู่ห่างจากอาเภอท้ายเหมือง ประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลเหมาะ อาเภอกะปง
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลทุ่งมะพร้าว อาเภอท้ายเหมือง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลทุ่งคาโงก อาเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลลาแก่น ตาบลทุ่งมะพร้าว อาเภอท้ายเหมือง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลลาภี เป็นตาบลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ทาให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลทาให้ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ตาบลลาภีมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และฤดูฝน จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลลาภี มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
พื้นที่ตาบลลาภี มีลาคลองสาคัญอยู่ 3 สาย คือ
1) คลองช้างนอน
มีความยาวประมาณ 10 – 15 กิโลเมตร
2) คลองห้าง
มีความยาวประมาณ 10 – 15 กิโลเมตร
3) คลองบกปุย
มีความยาวประมาณ 10 – 15 กิโลเมตร
-แหล่งธรรมชาติ
- คลอง , ลาน้า , ลาห้วย 6 สาย
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย 9 แห่ง
- สระน้า 4 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ต าบลล าภี ยกฐานะจากสภาต าบลล าภี เป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี ตามที่
กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล และมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539
ตาบลลาภี แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 1 บ้านบกปุย
ผู้ใหญ่บ้าน
นายปฏิวัติ
กวดกิจการ
2) หมู่ที่ 2 บ้านตีนเป็ด
ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิวัฒน์
วสันต์
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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3)
4)
5)
6)
7)

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

3
4
5
6
7

บ้านช้างนอน
บ้านลาภี
บ้านเชี่ยวหลอด
บ้านเก้าเจ้า
บ้านคลองห้าง

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลลาภี

นายสาราญ
นายทัตชัย
นายจารุวัฒน์
นายสมศักดิ์
นายยศกร

เรืองยุทธ์
สูงยิ่ง
นวลละออง
อ่อนศรีโรจน์
มูสิกะเจริญ

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 3,596 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2,926 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,596 คน คิดเป็นร้อยละ 81.37
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลล าภี ได้จัดให้ มีการเลื อกตั้ง เลื อกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (กรณีครบวาระการดารงตาแหน่ง) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 3,592 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2,939 คน จากผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,592 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนประชากร ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ข้อมูล
หมู่ 1 หมู่ 2
หมู่ 3 หมู่ 4
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2562
หลังคาเรือน
352
250
422 199
จานวนประชากร
ชาย
481
334
527 246
หญิง
484
309
552 252
รวม
965
643 1,079 498

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

รวม

401

163

249 2,036

488
525
1,013

171
198
369

292
294
586

2,539
2,614
5,153

จานวนประชากรทั้งสิ้น 5,153 คน แยกเป็นชาย 2,539 คน หญิง 2,614 คน
จานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 2,036 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 51.01 คน/ ตารางกิโลเมตร
3.2 จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)
ช่วงอายุ
หมู่ 1 หมู่ 2
หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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รวม

1 – 17 ปี
18 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

187
627
151

126
399
112

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
- ห้องสมุดประจาตาบล
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ
4.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สานักสงฆ์
5. ระบบบริการพื้นฐาน

231
668
177

2
2
7
1

111
308
75

253
640
115

71
251
47

129
384
73

1,108
3,277
750

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2 แห่ง
100
4 แห่ง

5.1 การคมนาคมขนส่ง
- ทางหลวงแผ่นดิน มีทางหลวงแผ่นดินย่อย จานวน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4013 สายเอเชีย เส้นทางจากอาเภอเมืองไปอาเภอกะปงผ่านตาบลลาภีมีความยาวประมาณ
10 ก.ม. และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4240 เส้นทางจากตาบลทุ่งมะพร้าวถึงสามแยกบ้านบกปุยตาบลลาภี ผ่านตาบล
ลาภีมีความยาวประมาณ 6 ก.ม.

- ถนน ร.พ.ช.หรื อ ถนนในท้ อ งถิ่ น ในต าบลล าภี มี ถ นนลาดยางที่ ห น่ ว ยงานของ ร.พ.ช.
ดาเนินการสร้างให้จานวน 2 สาย คือ สายบ้านทุ่งมะพร้าวถึงบ้านคลองห้าง ระยะทาง 1 ก.ม.สายบ้านเชี่ยวหลอด
ถึงบ้านตีนเป็ด ระยะทาง 7 ก.ม. นอกจากนี้ยังมีถนน คสล. ที่อบต.ลาภีดาเนินการก่อสร้างอีกจานวนหนึ่ง
- ถนนในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

แยกเป็น
บ้านบกปุย
ถนนจานวน
บ้านตีนเป็ด ถนนจานวน
บ้านช้างนอน ถนนจานวน
บ้านลาภี
ถนนจานวน
บ้านเชี่ยวหลอด ถนนจานวน
บ้านเก้าเจ้า ถนนจานวน
บ้านคลองห้าง ถนนจานวน

9 สาย
8 สาย
16 สาย
7 สาย
13 สาย
9 สาย
5 สาย

คสล. จานวน 3 สาย
คสล. จานวน 4 สาย
คสล. จานวน 5 สาย
คสล. จานวน 2 สาย
คสล. จานวน 1 สาย
คสล. จานวน 2 สาย
คสล. จานวน 2 สาย

5.2 การไฟฟ้า
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอท้ายเหมืองสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในตาบลลาภีได้ 100%
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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5.3 การประปา
- ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 13 แห่ง
- ระบบประปาภูเขา จานวน 9 แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 อาชีพ ประชากรของตาบลลาภี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม รายได้บุคคล
เฉลี่ย ต่อปีประมาณ 64,014.78 บาท (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) ดังนี้
- เกษตรกรรม – ทาไร่ 0.02%
- เกษตรกรรม – ทานา 0.02%
- เกษตรกรรม – ทาสวน 14.04%
- เกษตรกรรม – ประมง 0.23%
- เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0.02%
- พนักงาน – รับราชการ 2.64%
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0.17%
- พนักงานบริษัท
0.27%
- รับจ้างทั่วไป
40.88%
- ค้าขาย
9.94%
- ธุรกิจส่วนตัว
3.01%
- อาชีพอื่นๆ
2.91%
- กาลังศึกษา
19.38%
- ไม่มีอาชีพ
6.48%

6.2 สถานที่ท่องเที่ยว
- น้าตกช้างนอน (โตนปลายมะพร้าว) หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน
- น้าตกโตนบ่อ หรือน้าตกแพรกขวา หมู่ที่ 4 บ้านลาภี
- น้าตกแพรกซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านลาภี
- น้าตกโตนปลายบางหิน หมู่ที่ 2 บ้านตีนเป็ด
6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- สถาบ้านการเงินชุมชน
1 แห่ง
- สหกรณ์กองทุนสวนยาง 1 แห่ง
- กลุ่มออมทรัพย์
2 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
10 กลุ่ม
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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-

ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
ศาสนาซิกซ์

99.8%
0.67%
0.13%
0.01%

ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด

7.2 ประเพณี/วัฒนธรรม
- ประเพณีวันตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรษ
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีวันเชงเม้ง
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา
- ประเพณีถือศีลกินเจ
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
-ประเพณีชักพระ
-ประเพณีลอยกระทง
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
1. ตาหลวงจิตร วัดบ้านบกปุย หมู่ที่ 1 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค
2. นายสมใจ เวชรัตน์
หมู่ที่ 1 มีความรู้ทางด้านการตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่
3. ลุงไข่
หมู่ที่ 1 มีความรู้ด้านไสยศาสตร์
4. ตาชม
หมู่ที่ 1 มีความรู้ด้านการต้มยาสมุนไพรแก้ไขไทรอยด์
5. นายสมทรง ชุพร
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการต้มยาสมุนไพรแก้ไขไทรอยด์
6. นายนิคม โรยมณี
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการจักสานไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
7. นายสมพร มีครั่ง
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการจักสานไม้ไผ่ เช่น ค้อมไก่
8. นางสุกใส เกลี้ยงนุ้ย
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการใช้ที่ดิน
ให้เป็นประโยชน์

9. นายสายัณห์ สัจจารักษ์
10. นายสัมพันธ์ เจริญ
11. นายประวิทย์ แซ่เจี๋ย
12. นายอนุรัตน์ ชัยสุวรรณ
13. นายไพศาล วัฒนชาลี
14. นายต๋อง ทองใบ
15. นางปรีดี สิทธัง
16. นางทรงศรี สร้างเหมาะ
17. นางรัตนา นิลเมฆ
18. นายวงค์ ภูมิรินทร์
19. นายวิวัฒน์ วสันต์

หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการปลูก
ผักสวนครัว , โครงการการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การเผาถ่าน
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการปลูกผักไร้ดิน
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการเพาะพันธ์กล้ายาง
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการทาขนมกาละแม
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการทาน้ายาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านการทาผ้าบาติก
หมู่ที่ 2 มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์
หมู่ที่ 2 มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การบริหาร

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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จัดการกลุ่มต่าง ๆ ,การผสมปุ๋ยใช้เอง
20. นายละออง ศรอินทร์
หมู่ที่ 4 มีความรู้ด้านทาการเกษตรแบบพอเพียง
21. นายส่วน ศรีชะนะ และนางนุ่ม สูงยิ่ง หมู่ที่ 4 มีความรู้ด้านการจักสานอุปกรณ์จับปลา
เครื่องใช้ภายในบ้าน ทีท่ ามาจากไม้ไผ่ หวาย และใบเตย
22. นางวรรณา คงเรือง
หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านการตัดต้อตา
23. นางกัลยาวดี มากแก้ว
หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านการรักษาเกี่ยวกับกระดูกและเอ็น
24. นายทศภณ เนียมทอง หมู่ที่ 6 มีความรู้ด้านการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
25. นายเขม กองแก้ว
หมู่ที่ 6 มีความรู้ด้านการทาภูมิบ้าน
26. นายเสรี คงวัน
หมู่ที่ 7 มีความรู้ด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตาบลลาภี มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาและป่าไม้เป็นแหล่งของต้นน้าลาธาร จึงทาให้มีน้าตาม
ธรรมชาติและเป็นแหล่งของต้นน้าลาธารของคลองทุ่งมะพร้าว ป่าไม้บางแห่งยังมีสภาพสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การ
พัฒนาที่จะจัดทาเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต่อไป
-ทรัพยากรธรรมชาติในตาบลลาภี มีแหล่งแร่ดีบุกจานวนมากแต่ในปัจจุบันไม่มีการประกอบ
กิจการ
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร (ข้อมูลจากสานักงานเกษตรอาเภอท้ายเหมือง)
- หมู่ที่ 1 บ้านบกปุย มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 11,397 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวน
ยางพารา จานวน 918 ครัวเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 4,520 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มน้ามัน จานวน
498 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 2 บ้ านตีน เป็ ด มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 5,748 ไร่ เกษตรกรผู้ ทาสวน
ยางพารา จานวน 393 ครัว เรือน สวนปาล์ มน้ามัน จานวน 1,222 ไร่ เกษตรกรผู้ ทาสวนปาล์ มน้ามัน
จานวน 80 ครัวเรือน

- หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 14,654 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวน
ยางพารา จานวน 972 ครั วเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 2,879 ไร่ เกษตรกรผู้ ทาสวนปาล์ มน้ามัน
จานวน 290 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 4 บ้านลาภี มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 6,729 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนยางพารา
จานวน 556 ครัวเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 1,951 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มน้ามัน จานวน 227 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 10,791 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวน
ยางพารา จานวน 773 ครัวเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 3,324 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มน้ามัน
จานวน 265 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 6 บ้านเก้าเจ้า มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 4,549 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวน
ยางพารา จานวน 325 ครัวเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 2,477 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มน้ามัน
จานวน 245 ครัวเรือน
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- หมู่ที่ 7 บ้านคลองห้าง มีพื้นที่ทาสวนยางพารา จานวน 7,672 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวน
ยางพารา จานวน 515 ครัวเรือน สวนปาล์มน้ามัน จานวน 1,759 ไร่ เกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มน้ามัน
จานวน 186 ครัวเรือน
9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
(1) ความเพียงพอของน้าเพื่อการเกษตร
- ไม่เพียงพอ
(2) ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อส่งเสริมการทาการเกษตร
- ขุดลอกหน้าฝายที่ตื้นเขิน
- ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้า
- ปรับปรุงฝายน้าล้น
- ป้องกันน้าไม่ให้เกิดการรั่วซึม
9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
- ไม่เพียงพอพอ เนื่องจากการจัดให้มีระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ปัญหาถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เวลาฝนตกบ่อยทาให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
การสัญจรไม่สะดวก
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง
- น้าในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
- ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
- คลอง ฝาย ตื้นเขิน

2. ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน
- ต้นทุนการผลิตในการเกษตรสูง
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
- ไม่มีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการเกษตร
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ
- ขาดอาชีพเสริม
- มีภัยธรรมชาติ
- ไม่มีที่ดินทากิน/ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
- เส้นทางการขนส่งสินค้าชารุด
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- ปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. ด้านสังคม – การศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
- ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ
- งบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ
- ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
- ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง
- การจัดสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง
- ปัญหาโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก
4. ด้านการเมืองการบริหาร
- ประชาชนไม่ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ
- การประชาสัมพันธ์ของรัฐไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการประชาชนในเชิงรุก
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง/ทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง , สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า
1.2 จัดทาระบบประปาให้เพียงพอต่อการบริโภค
1.3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
3.3 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
4. ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
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5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
5.4 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี, กลุ่ม
อาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาภี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลลาภีจะสมบูรณ์
ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่ว มมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลลาภียังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและจูงในบุคลากรมีเพียงพอ
2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญกับมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
3. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง ทาให้การสั่งการ การบังคับบัญชามีความชัดเจน
4. มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาเกษตรกรรม
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
6. สภาพสังคมในพื้นที่มีความเข้มแข็ง
7. ผู้นาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
8. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังรับรู้เรื่องวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานค่อนข้างน้อย
2. โครงสร้ า งสายการบั ง คั บ บั ญ ชาแบบแนวดิ่ ง ตามระบบราชการแบบดั้ ง เดิ ม ท าให้ ก าร
บริหารงานมีขั้นตอนมาก ล่าช้า
3. ไม่มีระบบสารสนเทศทางการศึกษา
4. ชุมชนทางานแบบเป็นเครือข่ายค่อนข้างน้อย
5. การคมนาคมในตาบลไม่สะดวก
6. บุคลากรขาดความสามัคคี
7. ประชาชนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกับภาครัฐ
โอกาส (Opportunities)
1. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละด้านเพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติทดแทนกันได้
2. มีโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
4. กฎหมายเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภีสอดคล้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น
อุปสรรค (Threats)
1. บุคลากรบางส่วนไม่ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน
2. ระเบีย บการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้บุคลากรยังไม่เข้าใจระเบียบ ทาให้
ปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
4. ที่ดินทากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
5. รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
6. นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจ
ได้ เป็ น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่ าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(1) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(2) การสาธารณูปการ
(3) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
(4) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(5) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(6) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(7) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริ หารจั ดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภ ารกิจของส่ว นราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
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(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้น ที่ป ระกอบด้ ว ยการด าเนิน การขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล จะต้ องสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
5. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักปลัด อบต.
2) กองคลัง
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3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าภี ไ ด้ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการจ านวนทั้ ง สิ้ น
จานวน 18 อัตรา พนักงานครู จานวน 4 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 16 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้ น
จานวน 44 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลลาภีมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นใน
ส่วนราชการ และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ โดยเป็น พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1
อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลล าภี ได้กาหนดภารกิจหลั กและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงานหรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาเห็นว่า มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
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1.5 งานการเจ้าหน้าที่
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 งานการเจ้าหน้าที่
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.2 งานบริหารการศึกษา
4.3 งานจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
4.4 งานกีฬาและนันทนาการ

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.2 งานบริหารการศึกษา
4.3 งานจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล
4.4 งานกีฬาและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่ ว นให้ ขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นระยะยาว
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่ องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้ า ใจถึ ง อนาคตของประเทศร่ ว มกั น และเกิ ด การรวมพลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมทั้ ง ประชาช น เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
ซึ่งแผนยุทธศาสต์ชาติได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ เช่น
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก ระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัย ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ ประกอบการ รวมทั้งการพัฒ นา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ฐานเศรษฐกิจ แห่ ง อนาคต ทั้ งนี้ ภ ายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒ นาปั จจัยเชิง ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แ ก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ เช่น
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตาม รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ ปรับไปสู่ การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกร
รมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ จัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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เหตุผ ล มีระเบีย บวินั ย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว ที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและ สร้างความมัน่ คงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็นธรรม
กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านหน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความ มั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
แผนปฏิ บั ติ ก ารใน ระดั บ กระทรวงและในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ตามห้ ว งเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ
ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับ ต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ กฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ และการติ ด ตามประเมิ น ผล รวมทั้ ง มี ก ลไกในการก ากั บ ดู แ ล บริ ห ารจั ด การ และการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิ บัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนด
แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
4. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มี รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็ น ชาติการค้าและบริ การ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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3.1 การหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลางสู่ ร ายได้ สู ง โดยเศรษฐกิ จ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวม
ขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
3.4 การสร้ างการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่เป็นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้ อ ม
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหาร
จัดการน้าให้สมดุล
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวทางการพัฒนา
4.1 การยกระดั บศัก ยภาพการแข่งขั นและการหลุ ดพ้ นกับ ดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนต่างชาติให้
เข้ามาลงทุนใน R&D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทา Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนา
ผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิช ย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ
4.2 การพัฒ นาศักยภาพคนตามช่ว งวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสู งวัย
อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
4.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การจั ด บริ การทางสั ง คมให้ ทุก คนตามสิ ทธิ ขั้น พื้น ฐาน สร้ างความเสมอภาคในการเข้ าถึ ง
ทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การรั กษาทุน ทางธรรมชาติเ พื่อการเติ บโตสี เขีย วใช้ ประโยชน์ จากทุนธรรมชาติโ ดยค านึงถึ งขีด จากั ดและ
ศักยภาพการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
หมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน
และการสร้ า งงานสี เ ขี ย ว การจั ด การมลพิ ษ และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่า งประเทศ การเพิ่ มขี ด ความสามารถในการปรับ ตั ว เพื่ อ รองรั บการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนา
บุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ และเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ร ะบบราชการเล็ ก แต่ มี ค วามคล่ อ งตั ว และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การพั ฒ นา อปท. ให้ ส ามารถรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมี
ผลกระทบในวงกว้าง
1.3 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตทัดเทียมอาเซียนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผี่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จากการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย
และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์ : “ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาร่ะบบโครงการสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียน และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาสินค้า บริการ การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารที่ทันสมัย
เป้าประสงค์
1. จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอันดามัน
2. เพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ
6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพพัฒนา
กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ให้เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. กาหนดเขตการฝช้พื้นที่ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้าให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลและอานวยประโยชน์ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
3. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
5. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
7. พัฒนาสถานภาพด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนา แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
3. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางด้านการเกษตร
9. พัฒนาคุณภาพของประชาชนในเขตจังหวัดพังงา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก/ปลอดภัย
4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
7. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรัก และหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน
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8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทาประชาสัมพันธ์ การทาการตลาด และการบริหารการท่องเที่ยว
9. เพิ่มการทาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาทาตลาดเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตร
4. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางกาศึกษา
4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวิต
5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
7. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย
8. พัฒนาแหล่งน้า
9. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้การเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
12. ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบาบัดน้าเสีย
13. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการป้องกันโรคซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอท้ายเหมือง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรกรรมก้าวหน้า และสังคมน่าอยู่ ”
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการ
ท่องเที่ยว เส้นทางการบริการ การบริหารจัดการ
2. พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ในลั ก ษณะภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ ให้ ส ามารถรองรั บ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ มีความสะดวกสบาย น่าใช้บริการและสมดุลกับระบบนิเวศน์
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอได้
4. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และการบริหารจัดการในด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน
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5. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งระบบโดยใช้สื่อทุกรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก เส้นทาง รูปแบบการให้บริการ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ
6. ขยายฐานตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เข้าสู่แหล่งท่องเที่ ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่
และหรือเสนอรูปแบบการที่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่
7. จัดระบบเฝ้าระวังเตือนภัย ระบบรักษาความปลอดภัย สร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว โดยให้ชุมชน องค์กรเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใหม่ ๆ รูปแบบ/เส้นทางใหม่ที่มีคุณภาพ
รองรับการท่องเที่ยว
2. เพื่อขยายฐาน/เพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวให้มากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. ความสาเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอ
3. ความสาเร็จการพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเภอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความก้าวหน้าและยั่งยืน ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
1. สนับสนุนให้มีการศึกษาการใช้ที่ดิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็ จจริง พร้อม
กาหนด/วางแผนการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน สอดคล้องกับระบบนิเวศน์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
ระบบนิเวศน์ ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุสาหกรรม การท่องเที่ยว การพาณิชยกรรม
3. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างผลผลิตปลอดจากสารพิษ
5. สนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาเกษตรกรรมทั้งในด้านการผลิต คุณภาพการผลิต การ
เก็บเกี่ยวบรรจุ การขนส่ง การตลาด การแปรรูป การบริหารจัดการ โดยเน้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร รวมทั้งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม/
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ดาเนินธุรกิจต่อเนื่องการผลิต
เป้าประสงค์
1. เพิ่มรายได้ทางการเกษตร
2. ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
3. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร
2. ร้อยละผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ
3. ร้อยละผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ
4. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม สู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. สนับสนุนผลักดันให้อาเภอท้ายเหมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและการอาชีพ
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยอาศัยแหล่ง
เรียนรู้ใกล้บ้านหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. จัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ครอบคลุมทั่วถึงและสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของ
สังคม
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาหลักศาสนาที่ตนยึดถืออย่างจริงจัง รู้จริงและ รู้จักและนาไป
ยึดถือในการครองตน
5. ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเข้ า ใจในระบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง และให้สังคมอยู่กันภายในหลักการของระบบคุณธรรม มีจริยธรรม
ครองตน รู้รักสามัคคี
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาลที่มีขีด
ความสามารถ เพียงพอและทันกาล มีระบบ/เครือข่าย ป้องกันและเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง
9. พัฒนาระบบสวัสดิการสงเคราะห์ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
10. สนับสนุนส่งเสริมงานประเพณีและงานด้านวัฒนธรรมตามความเชื่อของทุกศาสนา พร้อมฟื้นฟู
งานประเพณี งานด้านวัฒนธรรมในอดีต
11. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชน
13. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ส่งเสริ มสนับ สนุ นให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิ น
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
15. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีการศึกษาดี
2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สังคมน่าอยู่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชาชนที่ได้เรียนสูงกว่าภาคบังคับ
2. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละ 90 ของชุมชนมีความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้การศึกษา รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้แก่ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ในมาตรการป้ อ งกั น
การปราบปราม การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา และการบริหารจัดการที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
3. สภาพแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
1. การบุกรุกทาลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง
2. ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบูรณะฟื้นฟู
3. มลภาวะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ คุณภาพชีวิตดี เกษตรกรรมก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. จัดให้มีการบารุงรักษาและพัฒนาการคมนาคม
2. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้า
3. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เป้าประสงค์
ตาบลลาภีเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตาบล
กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
3. พัฒนาและขยายเขตไฟฟ้า
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการการศึกษาให้กับสถานศึกษา
เป้าประสงค์
1. มีการจัดระบบการศึกษาอย่างเหมาะสม และทั่วถึง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. มีการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน
2. สนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษา
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- จัดให้มีระบบการศึกษาอย่งเหมาะสมและทั่วถึง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี
เป้าประสงค์
ประชาชนในตาบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตาบลลาภีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- จัดให้มีการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจ
คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลลาภีได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตาบลบางเหรียงได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดการระบบบาบัด และกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
พันธกิจ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตาบล
เป้าประสงค์
1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
3. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
4. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตาบลด้านการเมือง การบริหาร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตที่ สังคมน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
การวิเคราะห์เพื่อการกาหนดตาแหน่ง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและเป็น
พื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
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แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน สิ่งสาคัญที่ควรทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ ผ่านมาแล้วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริง
และน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5 วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย
7 วัน
รวมวันหยุดใน 1 เดือน
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน =
ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
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2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลดังกล่าวอาจนามาคานวณหาอัตราส่วน
ระหว่างปริ มาณงานกับจ านวนคนที่ต้ องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรือ งานด้าน
การเงิน
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าวตามข้อ 8.1 องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อน
ให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วน
ราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง
3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ส่วนราชการ

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม / ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
-

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้าสานักปลัด)
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
1
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
1
นิติกร ปก./ชก.
1
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
1
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.
1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1
พนักงานขับรถยนต์
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
1
ภารโรง
1
กองคลัง
นักบริหารงานคลังระดับต้น (ผู้อานวยการกองคลัง) 1
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
1
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
1
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2
ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

-

-

-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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หมาย
เหตุ

ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม

ให้ กสถ.
ดาเนินการ

ส่วนราชการ

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม / ลด
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อานวยการกองช่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
3

+1

-

-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง
คนงาน
รวม

1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
44

1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
45

1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
45

1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
45

+1

-

-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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หมาย
เหตุ

ให้ กสถ.
ดาเนินการ

ว่างเดิม

ว่างเดิม
กาหนดเพิ่ม

ว่างเดิม
ว่างเดิม

ว่าง 1

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1) สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 12 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
นิติกร ปก./ชก.
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ภารโรง

จานวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เงินเดือน
คนละ
43,300
30,220
24,490
29,610
29,610
34,680
15,430
24,825
11,500
10,910
11,760
9,000

รวม
687,600
404,640
293,880
355,320
355,610
416,160
185,160
297,900
138,000
130,920
141,120
108,000

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2564 2565 2566
19,560 19,560 19,680
13,440 13,320 13,320
11,760 11,880 12,240
12,000 12,000 12,000
12,000 12,000 12,000
13,080 13,080 13,200
9,120 8,760 9,240
9,720 9,720 9,720
5,520 5,760 6,000
5,280 5,520 5,760
5,760 5,880 6,120
-

2) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 7 ตาแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.ชก.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จานวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1

เงินเดือน
คนละ
26,980
30,220
24,825
11,510
19,720
14,230
10,810
12,600

รวม
365,760
362,640
297,900
138,120
236,640
170,760
129,720
151,200

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2564 2565 2566
12,600 12,960 13,320
13,440 13,320 13,320
9,720 9,720 9,720
5,400 6,120 6,000
7,680 7,800 10,440
6,840 7,200 7,440
5,280 5,400 5,640
6,120 6,360 6,600

3) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 7 ตาแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ที่
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายช่างโยธา ปง./ชง.
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน
คนงาน

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ
1
37,410
1
24,825
1
24,825
1
10,440
1
11,500
1
12,590
1
10,860
1
9,000
1
9,000

รวม
490,920
297,900
297,900
125,280
138,000
151,080
130,320
108,000
108,000

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2564 2565 2566
13,320 13,320 15,240
9,720 9,720 9,720
9,720 9,720 9,720
5,040 5,280 5,520
5,520 5,760
6,120 6,360 6,600
5,280 5,520 5,760
-

4) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 10 ตาแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตาแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
ครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ภารโรง

จานวน
(คน)
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1

เงินเดือน
คนละ
33,495
15,420
11,700
15,000
12,410
9,000
-

รวม
443,940
185,040
140,400
180,000
146,880
108,000
-

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2564 2565 2566
13,620 13,620 13,620
9,600 8,640 7,560
6,240 6,120 6,000
7,200 7,560 7,800
5,880 6,120 6,360
-

5) ปี 2564 มีความต้องการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มขึ้น 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1. คนงาน
6) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่
ปี 2564
1.
33,484,500 บาท

จานวน
(คน)
1

เงินเดือน
ขั้นต่า
(1)
-

เงินเดือน
ขั้นสูง
(2)
-

ปี 2565
35,158,725 บาท

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12
108,000

ปี 2566
36,916,661 บาท

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณราจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5%
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ที่

1

ชื่อสายงาน

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (นัก
บริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหาร
งานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

อัตรากาลังคน

ภาระค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม/ลด

ที่เพิ่มขึ้น (2)

จานวน
(คน)

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

2564 2565 2566 2564 2565

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)

หมาย
เหตุ

2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

กลาง

1

1

519,600

168,000

1

1

1

-

-

-

19,560

19,560

19,680

707,160

726,720

746,400

43,300

ต้น

1

1

362,640

42,000

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320

13,320

418,080

431,400

444,720

30,220

ปก./ชก.

1

1

293,880

1

1

1

-

-

-

11,760

11,880

12,240

305,640

317,520

329,760

24,490

ปก./ชก.

1

-

355,320

1

1

1

-

-

-

12,000

12,000

12,000

367,320

379,320

391,320

ว่างเดิม

ปก./ชก.
ปก./ชก.
ปง./ชง.

1
1
1

1
1

355,320
416,160
185,160

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

12,000
13,080
9,120

12,000
13,080
8,760

12,000
13,200
9,240

367,320
429,240
194,280

379,320
442,320
203,040

391,320
455,520
212,280

ว่างเดิม
34,680
15,430

8

เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปง./ชง.
บรรเทาสาธารณภัย

1

-

297,900

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

327,060

ว่างเดิม

9

พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนัก
งานสาธารณสุข
พนักงานขับรถยนต์

-

1

1

138,000

1

1

1

-

-

-

5,520

5,760

6,000

143,520

149,280

155,280

11,500

-

1

1

130,920

1

1

1

-

-

-

5,280

5,520

5,760

136,200

141,720

147,480

10,910

พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา

-

1

1

141,120

1

1

1

-

-

-

5,760

5,880

6,120

146,880

152,760

158,880

11,760

-

1

1

108,000

1

1

1

-

-

-

0

0

0

108,000

108,000

108,000

9,000

ต้น

1

1

323,760

1

1

1

-

-

-

12,600

12,960

13,320

378,360

391,320

404,640

26,980

2
3
4
5
6
7

10
11
12

13

ภารโรง
กองคลัง
ผู้อานวยการกอง
คลัง (นักบริหาร
งานคลัง)

42,000

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ที่

14
15
16

ชื่อสายงาน

นักวิชาการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

อัตรากาลังคน

ภาระค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม/ลด

ที่เพิ่มขึ้น (2)

จานวน
(คน)

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

2564 2565 2566 2564 2565

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)

หมาย
เหตุ

2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

ปก./ชก.

1

1

362,640

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320

13,320

376,080

389,400

402,720

30,220

ปง./ชง.

1

-

297,900

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

327,060

ว่างเดิม

ปง./ชง.

1

1

138,120

1

1

1

-

-

-

5,400

6,120

6,000

143,520

149,640

155,640

11,510

-

1

1

236,640

1

1

1

-

-

-

7,680

7,800

10,440

244,320

252,120

262,560

19,720

-

1

1

170,760

1

1

1

-

-

-

6,840

7,200

7,440

177,600

184,800

192,240

14,230

-

1

1

129,720

1

1

1

-

-

-

5,280

5,400

5,640

135,000

140,400

146,040

10,810

-

1

1

151,200

1

1

1

-

-

-

6,120

6,360

6,600

157,320

163,680

170,280

12,600

ต้น

1

1

448,920

1

1

1

-

-

-

13,320

13,320

15,240

504,240

517,560

532,800

37,410

ปง./ชง.
ปง./ชง.

1
1

-

297,900
297,900

1
1

1
1

1
1

-

-

-

9,720
9,720

9,720
9,720

9,720
9,720

307,620
307,620

317,340
317,340

327,060
327,060

ว่างเดิม
ว่างเดิม

-

1
1

1
-

125,280
138,000

1
1

1
1

1
1

-

-

-

5,040
0

5,280
5,520

5,520
5,760

130,320
138,000

135,600
143,520

141,120
149,280

10,440
ว่างเดิม

-

1

1

151,080

1

1

1

-

-

-

6,120

6,360

6,600

157,200

163,560

170,160

12,590

ลูกจ้างประจา
17

18
19
20

21
22
23

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหาร
งานช่าง)
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานประปา

42,000

พนักงานจ้าง
24
25
26

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

อัตรากาลังคน

ภาระค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม/ลด

ที่เพิ่มขึ้น (2)

จานวน
(คน)

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

2564 2565 2566 2564 2565

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)

หมาย
เหตุ

2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

33
34

พนักงานผลิต
น้าประปา
คนงาน
คนงาน
คนงาน
กองการศึกษา
ผู้อานวยการกอง
การศึกษา (นัก
บริหารงาน
การศึกษา)
กองการศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
(บริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

35

ครู

-

3

3

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบอุดหนุ
น

36
37
38
39
40

พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ภารโรง

-

1
4
1
1
1

1
4
1
1
1

180,000

1
4
1
1
1

1
4
1
1
1

-

-

-

7,200
5,880
-

7,560
6,120
-

187,200
152,760
108,000
-

194,760
158,880
108,000
-

202,560
165,240
108,000
-

45

35

8,190,420

46

46

46

+1

-

-

739,380

295,860

7,800
6,360
303,42
0

15,000

146,880
108,000
-

1
4
1
1
1

9,157,800

9,453,660

9,757,080

27
28
29
30

31

32

รวม

-

1

1

130,320

1

1

1

-

-

-

5,280

5,520

5,760

135,600

141,120

146,880

10,860

-

1
1
1

1
1
1

108,000
108,000
108,000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

0
0
108,000

0
0
0

0
0
0

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
ว่างเดิม

ต้น

1

-

401,940

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620

457,560

471,180

484,800

ว่างเดิม

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบอุดหนุ
น

ปก./ชก.
ปง./ชง.

1
1

1
1

185,040
140,400

1
1

1
1

1
1

-

-

-

9,600
6,240

8,640
6,120

7,560
6,000

194,640
146,640

203,280
152,760

210,840
158,760

15,420
11,700

42,000

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

งบอุดหนุน

9,000
งบอุดหนุน

หน้า 49

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

จานวน
(คน)

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

อัตรากาลังคน

ภาระค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม/ลด

ที่เพิ่มขึ้น (2)

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

2564 2565 2566 2564 2565

ประมาณการ
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น 10%
รวมเป็นค่าใช้จ่าย
บุคคลทั้งสิ้น
คิดร้อยละ 40
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

2566

2564

2565

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)

2566

หมาย
เหตุ

2564

2565

2566

915,780

945,366

975,708

10,073,580

10,399,026

10,732,788

30.08

29.58

29.07

* งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33,484,500 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 (31,890,000 x 5% + 31,890,000 = 33,484,500)
* งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 35,158,725 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 (33,484,500 x 5% + 33,484,500 = 35,158,725)
* งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 36,916,661 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 (35,158,725 x 5% + 35,158,725 = 36,916,661)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สานักปลัด อบต
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนชุมชน
5. งานการเจ้าหน้าที่
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. งานบริหารการศึกษา
3. งานกีฬาและนันทนาการ
4. งานจัดการเรียนการสอนระดับ
อนุบาล

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง
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โครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)(1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธาณสุข (1)
- พนง.ขับรถยนต์ (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกขนาดเบา (1)
- ภารโรง (1)

ระดับ
จานวน

งานการเจ้าหน้าที่

งานนโยบาย
และแผน

งานกฎหมาย
และคดี

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งานสวัสดิการชุมชน
และพัฒนาชุมชน

-นักทรัพยากรบุคคล
(ชก.) (1)

-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ปก./ชก.) (1)
(ว่าง)

-นิติกร (ปก./ชก.) (1)
(ว่าง)

-เจ้าพนักงานป้องกันและ

-งานสังคมสงเคราะห์

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ
1
2

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
2
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

เชี่ยวชาญ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
1
1

บรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.) (1)
(ว่าง)

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
3
1

- นักพัฒนาชุมชน
ชก. (1)

รวม
11
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงิน

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ
1
-

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
(ลูกจ้างประจา)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

เชี่ยวชาญ
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.(1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2)

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
2
-

-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
(ว่าง)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
3

รวม
8
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ครู (1)
-ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (4)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

-งานส่งเสริมการศึกาและวัฒนธรรม

-นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
-พนักงานขับรถยนต์ (1)
-คนงาน (1)

พนักงานครู
ผู้บริหาร
คศ.1
สถานศึกษา
1
3

งานกีฬาและนันทนาการ

งานบริหารการศึกษา

คศ.2
-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

งานจัดการเรียนการสอนระดับ
อนุบาล

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)

- ผู้บริหารสถานศึกษา (1) (ว่าง)
- ครู (2)
- ผู้ช่วยครู (1)
- ภารโรง (1)

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน

-

1

-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
6

2
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รวม
15

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) (ว่าง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- คนงาน (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ
1
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี

งานประสานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

- เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง. (1)(ว่าง)

- งานจัดการผังเมืองรวม
- งานควบคุมแนวเขตถนนทาง
สาธารณะ และที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์
- งานสารวจรวบรวมข้อมูลด้านผัง
เมือง

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) (ว่าง)
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)
- คนงาน (2)
- คนงาน (1) (กาหนดเพิ่ม)

เชี่ยวชาญ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
2
-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
4
3

รวม
10
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11. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี
.
ลา
ดับ

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผช.เจ้าพนักงานสาธาณสุข
พนักงานขับรถยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ภารโรง
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กลาง

34-3-00-1101-001

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

519,600

84,000

ต้น
ชก.
ปก./ชก.
ปก./ชก.
ชก.
ชง.
ปง./ชง.
-

34-3-01-2101-001
34-3-01-3102-001
34-3-01-3103-001
34-3-01-3105-001
34-3-01-3801-001
34-3-01-4101-001
34-3-01-4805-001
-

นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผช.เจ้าพนักงานสาธาณสุข
พนักงานขับรถยนต์
พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ภารโรง

ต้น
ชก.
ปก.ชก.
ปก./ชก.
ชก.
ชง.
ปง./ชง.
-

362,640
293,880
355,320
355,320
416,160
185,160
297,900
138,000
130,920
141,120
108,000

42,000
-

-

404,640
293,880
355,320
355,320
416,160
185,160
297,900
138,000
130,920
141,120
108,000

ต้น
ชก.
ปง./ชง.
ปง./ชง.
-

34-3-04-2102-001
34-3-04-3201-001
34-3-04-4203-001
34-3-04-4204-001
-

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น
ชก.
ปง./ชง.
ปง./ชง.
-

323,760
362,640
297,900
138,120
236,640
170,760
129,720
151,200

42,000
-

-

365,760
362,640
297,900
138,120
236,640
170,760
129,720
151,200

นายปราปต์ จันทร์พุธ

ปริญญาโท

34-3-00-1101-001

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางศุภนิจ พันธ์สวัสดิ์
นายอิศราวุฒิ กิ้มซื่อ
ว่างเดิม
ว่างเดิม
จ่าเอกจักรพันธ์ แท่นทอง
น.ส.นภาพร ลีแสวงสุข
ว่างเดิม
นางสาวชฎาพร มหาสุข
นายปราโมทย์ พัตจิรัง
นายวรปรัชญ์ หนูแป้น
นางสิริโฉม เรืองฤทธิ์

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปวท.
ปริญญาตรี
-

34-3-01-2101-001
34-3-01-3102-001
34-3-01-3103-001
34-3-01-3105-001
34-3-01-3801-001
34-3-01-4101-001
34-3-01-4805-001
-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

น.ส.ฐิตินันท์ ดวงจันทร์
นางสาวอรอุมา หุตะการ
ว่างเดิม
นางสาวเพ็ญศรี ศิริพันธ์
นางปรัชญาพร จิตกาฬ
นางศิริพร จินดาพล

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปวส.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.

34-3-04-2102-001
34-3-04-3201-001
34-3-04-4203-001
34-3-04-4204-001
-

น.ส.บุญสุวรรณ ดิษรา

เงินเดือน
เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่น/เงิน
ค่าตอบ
แทน
84,000

1.

นายพงษ์พิสุทธิ์ อ่อนศรีโจน์

กรอบอัตรากาลังใหม่
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หมายเหตุ
687,600

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลา
ดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายวินยั ขนาดผล
ว่างเดิม
ว่างเดิม
นายยงยศ พูนเพิ่ม
ว่างเดิม
นางสาวอลิสา ชูไกรไทย
นายอุทยั นกแก้ว
นายธนกฤต สินทนุ
นายวิสุทธิ์แก้ว รู้การ
กาหนดเพิ่ม

ปริญญาตรี
ปวช.
ปวช.
-

34-3-05-2103-001
34-3-05-4701-001
34-3-05-4707-001
-

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ว่างเดิม
ว่างเดิม
นายปรเมศวร์ ศิริเพ็ชร์
นายพงษ์พพิ ัฒน์ ส้มเกลี้ยง
นางวรรณนิดา หมวดทอง
น.ส.พิลาวัลย์ ตันจิตร์
นางกชกร รัตนพาหุ
น.ส.เพ็ญธนัท มากหลาย
นางอนุรัตน์ จงกิจ
นางจรุงใจ บุตรงาม
นางสาลิวรรณ แก่นแท่น
ว่างเดิม
นายวิสุทธิ์ คล่องแคล่ว
น.ส.มัทรียา เรืองฤทธิ์
นายวีรวัฒน์ พรหมสงค์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
-.
-

34-3-08-2107-001
35536-1
34-3-08-3803-001
34-3-08-4101-002
34-3-08-5600-187
34-3-08-5600-188
34-3-08-6600-123
1867-4

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน
คนงาน
กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
ครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ภารโรง

เงินเดือน
เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่น/เงิน
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ต้น
ปง./ชง.
-

34-3-05-2103-001
34-3-05-4701-001
34-3-05-4707-001
-

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ต้น
ปง./ชง.
ปง./ชง.
-

448,920
297,900
297,900
125,280
138,000
151,080
130,320
108,000
108,000
108,000

42,000
-

-

490,920
297,900
297,900
125,280
138,000
151,080
130,320
108,000
108,000
108,000

ต้น
ปก.
ปง.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
-

34-3-08-2107-001
35536-1
34-3-08-3803-001
34-3-08-4101-002
34-3-08-5600-187
34-3-08-5600-188
34-3-08-6600-123
1867-4

นักบริหารงานการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
ครู
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
ภารโรง

ต้น
ปก.
ปง.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
-

401,940
185,040
140,400
180,000
146,880
108,000
-

42,000
-

-

443,940
185,040
140,400
180,000
146,880
108,000
-
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลลาภี จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการจัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตาบล ทุกคน ทุกตาแหน่งได้มี
โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก่อได้ เช่นการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

13. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล
การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่
นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วนตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาอาจใช้ วิ ธี ก ารใด วิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี ก็ ไ ด้ เช่ น การปฐมนิ เ ทศ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
ส าหรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ประกอบด้ ว ย
6 ขั้นตอน การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
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1. การประเมินตนเอง (Self Assessment)
ด้วยการทาแบบทดสอบออนไลน์ โดยการตอบคาถาม 50 ข้อ เพื่อประเมินระดับความสามารถ จุดแข็ง
จุดอ่อน ของตนเองเกี่ย วกับความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแต่ล ะด้าน เพื่อนาไปใช้ประกอบการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น
2. การวางแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
การนาผลประเมิน ตนเองเกี่ย วกับความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Selt-Assessment) ไปหารือ
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อระบุความต้องการและเป้าหมายของการพัฒนา (Development needs) พร้อม
ทั้งกาหนดวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาทักษะดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แล้วจัดทาเป็นแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. การพัฒนาทัษะด้วยตนเอง (Self Learning)
ในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละบุคคล ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ที่จัดทาขึ้น โดยนาแนวทางการเรียนรู้
ใน
สัดส่วน 70:20:10 มาใช้
อนึ่ง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะพื้นฐานที่สามารถใช้การเรียนรู้ด้วยการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้จากผู้อื่น โดยการฝึกอบรม ผ่านหลักสูตร E-learning หรือเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เช่น E-book, Youtube แล้วนามาฝึกใช้ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หรือเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานก็ได้
4. การรับรองมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัล (Certified Test)
การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับมาตรฐานด้วยเครื่องมือประเมินที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล
5. การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคคล โดยใช้
เครื่องมือการประเมินตนเอง (Selt-Assessment) และขอรับความคิดเห็นหรือข้อแนะนาจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
หรือเพื่อนร่วมงาน (Feedback)
6. การนาความรู้ไปใช้งาน (Practices)
การนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางานหรือ
การให้บริการประชาชน โดยผู้บังคับบัญชาควรให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้มีการนาทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสาร การทางาน หรือการปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตาบล
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลล าภี ได้ ประกาศคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของข้ าราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ าง
ดังนี้
1. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
3. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
5. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างจะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์ แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
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