นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู

องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

คานา
การจัดทานโยบาย กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังชะพลูนั้น ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ให้มีความสอดคล้องกับ
กับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูต่อไป

คณะทางานด้านการจัดการองค์ความรู้
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
พฤศจิกายน 2559
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บทที่ 1
บททั่วไป
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กาหนดไว้
1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (Vision)
“วังชะพลูน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
1.2 พันธกิจองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (Mission)
1. ส่งเสริมการพัฒนา
1.1 พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.2 พัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 การศึกษาทุกระดับ
1.5 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. แก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.2 ลด ละ เลิก อบายมุข
2.3 จัดส่ง และดูแลตลาด
3. นาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3.1 จัดให้มีการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.4 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
4. คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 คุ้มครองดูแลรักษาปุา
4.2 การกาจัดขยะ ควบคุมด้านมลพิษ
4.3 บาบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ฟื้นฟูดินด้วยเกษตรอินทรีย์
5.1 พัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
5.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง

-26. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคม
6.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
6.3 พัฒนาค่านิยมของสังคม

บทที่ 2
สถานภาพและสภาพแวดล้อม
2.1 ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอขาณุวรลักษบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร ประมาณ 85 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จรดตาบลโค้งไผ่
ทิศใต้ จรดตาบลบ่อถ้า และตาบลปางมะค่า
ทิศตะวันออก จรดตาบลดอนแตง และเทศบาลตาบลสลกบาตร
ทิศตะวันตก จรดตาบลวังหามแห
ตาบลวังชะพลู มีเนื้อที่ประมาณ 160,018 ไร่ หรือประมาณ 234.63 กิโลเมตร
ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยสลับกับพื้นที่ราบจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน ทาไร่มันสาปะหลัง และไร่ข้าวโพด การทานาเป็นส่วนน้อย
จานวนหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
มีจานวนหมู่บ้านเต็มทั้ง20 หมู่บ้าน คือ
ประชากรทั้งสิ้น 13,909 คน แยกเป็นชาย 6,960 คน หญิง 6,949 คน จานวน
ครัวเรือน 4,644 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 60 คน/1 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้านนาเหนือ
บ้านห้วยแก้ว
บ้านช่องลม
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านวังน้าซึม
บ้านไร่
บ้านวังตาช่วย
บ้านชายงาม
บ้านโปุงดู่
บ้านหนองปลิง
บ้านวังน้าวน
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
บ้านสันเนินดินแดง

ชาย
417
510
360
433
293
488
578
196
440
177
240
272
198

ประชากร
หญิง
445
478
385
453
284
521
553
185
430
161
238
265
210

รวม
862
988
745
894
577
1,009
1,131
381
859
337
473
534
407

จานวนครัวเรือน
(หลัง)
274
358
208
315
197
374
403
171
258
108
196
195
136

-4ประชากร
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
(หลัง)
14
บ้านหนองชุมแสง
414
407
829
268
15
บ้านหนองนา
267
296
556
157
16
บ้านตะแบกงาม
249
259
517
178
17
บ้านแสงธรรม
409
389
804
216
18
บ้านเนินสาราญ
453
438
892
287
19
บ้านสองหนอง
284
308
592
183
20
บ้านเนินมะปราง
282
244
533
162
รวม
6,960
6,949
13,909
4,644
ที่มาของข้อมูล : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอขาณุวรลักษบุรี ณ 18 มิถุนายน พ.ศ.
2557
สภาพทางเศรษฐกิจ
ราษฎรในเขตพื้นที่ตาบลวังชะพลู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาไร่ทาสวน รองลงมา คือทานา
ค้าขาย รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

สภาพทางสังคม
การศึกษา
1) โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 8 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน 3 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 3 ขวบ จานวน 3 ศูนย์
4) ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (นอกระบบ) จานวน 1 แห่ง
5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จานวน 19 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1) วัด/สานักสงฆ์ จานวน 19 แห่ง
2) โบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จานวน 2 แห่ง
2) สถานพยาบาล จานวน 6 แห่ง
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2.2 อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร(ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(5))
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(6))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ และ
สวนสาธารณะ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(5))

-6(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(19)
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา
68(8))
(3)
การผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(13))
(4)
จัดให้มีที่จอดรถ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(3))
(5)
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(17))
(6)
การควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(12))
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 68(11))

-7(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6))
(9) การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการลงทุน (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1)
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุมาตรา
บัน
67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มาตรา
67(8))
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(5))
การจัดการศึกษา (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9))
การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
17(18))
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มาตรา 45(3))

-8(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(9))
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกั(ตามพระราชบั
น
ญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(16))
การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 17(3))
การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล

ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล

สานักงานปลัด

กองคลัง

2.4 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สภาพด้านบุคลากร
- สภาพด้านระบบเครือข่าย
- สภาพระบบสารสนเทศ

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.5 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมินปัจจัยสภาพภายในองค์การ
จุดแข็ง (S : Strength )
1. สภาพที่ตั้งของตาบลมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาต่าเป็นดินลูกรัง เหมาะแก่การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
2. ผู้นาเป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ดี รู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
3. คณะผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดี
และสามารถร่วมกันปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท และอานาจหน้าที่
5. ประชาชนมีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เป็นของตนเองพอสมควร
6. ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และองค์การบริหารส่วนตาบลพอสมควร
จุดอ่อน (W : Weakness)
1. เกษตรกรขาดความรู้เข้าใจทางด้านวิชาการ และการจัดระบบเกษตรที่ดี
2. ท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอกับการบริหาร
3. นักการเมืองท้องถิ่นขาดความสนใจในปัญหา – ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผลผลิตทางการเกษตรยังมีสารปนเปื้อน
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีภาวะผันแปร
6. ตลาดรองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย
7. ขาดแคลนน้าทาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
8. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอกับการดารงชีพ
9. ประชาชนส่วนมากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ทากิน
10. ขาดการวางแผนและการจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างพอควร
การประเมินปัจจัยสภาพภายนอกองค์การ
โอกาส ( O : Opportunities)
1. นโยบายปฏิรูประบบราชการเอื้อต่อการบริหารจัดการ
2. นโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การให้
โครงการ 30 บาท รักษาฟรี การปฏิรูปนโยบายระบบทุนนิยม
3. องค์การภาครัฐให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
4. รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบ / นอกระบบ
5. นโยบายการขจัดคอรัปชั่น
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1. ราคาสินค้าเกษตรขาดเสถียรภาพ
2. รัฐบาลไม่มีแผนแม่บทในการพัฒนาการเกษตรแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
3. จานวนพนักงานส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการแก้ไขปัญหาของชุมชน
4. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เท่าที่ควร
5. ขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ ตามหลัก SWOT
มาวิเคราะห์และสรุปผล โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จานวน 6 ด้าน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
(3) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก หลายหมู่บ้าน
(4) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(5) มีน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
(6) ไม่มีแหล่งเก็บน้าสาหรับการอุปโภค
– บริโภค
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟูา การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
(3) จัดสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคในพื้นที่
(4) จัดหาแหล่งเก็บน้าไว้สาหรับการอุปโภค บริโภค
2. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานทา
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่า ทาให้ขาดรายได้
(3) ปัญหาเรื่องที่ทากิน เกิดการอพยพแรงงาน
(4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ความต้องการ
(1) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้กลุ่มอาชีพ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตาบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-11(3) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้
(4) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่
3. ด้านสังคม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) ปัญหาในการแวดระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถน้า รถดับเพลิง
(4) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยแรงงาน
(5) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(6) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณภัยเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย
(4) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน
(5) จัดระบบจัดการขยะมูลฝอย
4. ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขาด
ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(2)
ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
(3) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
(5) ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเกณฑ์ต่า
ความต้องการ
(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด

-125. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(3) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(4) ขาดการจัดทาทะเบียน ปูายเขตสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(5) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(6) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ความต้องการ
(1)จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสานึกร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) จัดทาทะเบียน ปูายเขตสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทาโครงการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกปุาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง
(2) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอน
(3) ปัญหาสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ
(6) ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(7) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ความต้องการ
(1) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสารการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
(4) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
(5) จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ

บทที่ 3
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 นโยบายด้านการบริหาร
1. กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
2. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

1.2 นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1. การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน

1.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์กรความรู้ต่างๆ ของ
องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 นโยบายด้านภาระงาน
1. มีการกาหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน
2. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยทุกงานจะต้องมี
การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานประจา
ทุกเดือน
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3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
2. ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. ส่งเสริมมาตรการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพื่อบุคลากรพัฒนาทักษะ
และความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง

3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมาเป็น
แนวในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1. มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจาเดือน
เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดือน
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไประบบการบริหารและการ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้
4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
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3.9 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่นาไปสู่
การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
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