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องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงรายอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  



ค าน าค าน า  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุก
ด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โอยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะขาดการพัฒนา
ไมไ่ด้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จละล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จ ๕ ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่ 

๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า เพื่อ
เป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการ
ส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน 
 
 
        คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
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นโยบายและกลยุทธด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) 
 

ส่วนที่ ๑ บทท่ัวไป 
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  เกษตรกรรมพัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมล ้าค่า  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
  “องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะการดูแลคุณภาพชีวิต 
การจัดการส่งเสริมการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการคุ้มครองดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน” 
 
 ๑.๒ พันธกิจ 
  ๑) วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
  ๒) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเจ้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  ๓) วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
  ๔) วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
  ๕) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 



 
 ๑.๓ เป้าหมายหลัก 
  ๑) เพ่ือด าเนินการส ารวจ ข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร การประเมินผลท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท านโยบายและกล
ยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒) เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
พิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓) เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของ
องค์กร 
  ๔) เพ่ือให้มีกลไกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อม 

 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ที่ตั้ง :  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕๒ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙  หน้าที่  ๕๕  ล าดับที่  
๕๓๙  มีจ านวนทั้งหมด  ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเทิง 5 หมู่บ้าน 
  ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๑๒  ต าบล
เวียง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทิง  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดย
รถยนต์จากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงไปที่ว่าการอ าเภอเทิงประมาณ  ๕ นาที  ห่างจากจังหวัดเชียงราย 
ประมาณ ๖๔ กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางหลวง
แผนดินที่ ชร ๑๐๒๐ จากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงไปจังหวัดประมาณ ๖๐ นาที พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าลาว และแม่น้ าอิงไหลผ่าน และมีภูเขาบางส่วน 
 
 ๒.๒ อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล และ ต าบลสันทรายงาม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 ทิศใต้ ติดกับ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

แผนที่แสดงเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมู่บ้านในการปกครอง 
 บ้านห้วยไคร้  หมู่ 3  
 บ้านร่องแช่  หมู่ 4 
 บ้านทุ่งโห้ง  หมู่  5 
 บ้านห้วยไคร้ใหม่  หมู่  6 
 บ้านทุ่งขันไชย   หมู่ 7 
 บ้านห้วยไคร้เก่า  หมู่  8 
 บ้านร่องขามป้อม  หมู่  9 
 บ้านใหม่  หมู่ 10 
 บ้านห้วยผึ้ง  หมู่  11 
 บ้านร่องริว  หมู่  12 
 บ้านห้วยหลวง  หมู่  13 
 บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่  16  
 บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่  17 
 บ้านริมอิง  หมู่  18 
 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  หมู่  19 
 บ้านเวียงจอมจ้อ  หมู่  20 
 บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่  21 
 บ้านทุ่งโห้งเหนือ  หมู่  22 
 บ้านห้วยระเมศ  หมู่  23 
 บ้านห้วยไคร้ใต้  หมู่  24 
 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 

 
 หมายเหตุ  บ้านเวียงเทิง หมู่  1, บ้านตั้งข้าว หมู่  2 , บ้านพระเกิด หมู่ 14 , บ้านเวียงใต้ หมู่ 15 และบ้านเวียง

จอมจ้อ หมู่ 20 อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  

 
 
 
 
 
 
 



 
ประชากรและครัวเรอืนจ าแนกตามหมู่บ้าน 

ประชากร  : ข้อมูล  ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร

ชาย 
ประชากร

หญิง 
รวม 

หมาย
เหตุ 

1 บ้านห้วยไคร้ 167 180 183 363  

2 บ้านร่องแช่ 278 426 402 828  
3 บ้านทุ่งโห้ง 250 307 316 623  

4 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 294 460 425 885  
5 บ้านทุ่งขันไชย 210 207 174 381  
6 บ้านห้วยไคร้เก่า 159 245 242 487  

7 บ้านร่องขามป้อม 144 228 230 458  

8 บ้านใหม่ 317 355 377 732  
9 บ้านห้วยผึ้ง 180 249 222 471  
10 บ้านร่องริว 321 437 414 851  
11 บ้านห้วยหลวง 236 426 412 838  
12 บ้านม่วงไพรวัลย์ 91 131 111 242  
13 บ้านห้วยไคร้สันติสุข 182 259 253 512  

14 บ้านริมอิง 132 223 225 448  

15 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 144 171 177 348  
16 บ้านห้วยไคร้เหนือ 157 235 250 485  

17 บ้านทุ่งโห้งเหนือ 183 209 238 447  
18 บ้านห้วยระเมศ 176 230 206 436  
19 บ้านห้วยไคร้ใต้ 132 197 192 389  
20 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 127 203 229 432  

รวม 3,880 5,378 5,278 10,656  
 

***ที่มา : ส านักงานทะเบียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 



 
สภาพทางสังคม 

 อาชีพ  
 อาชีพหลักของประชากรในเขตต าบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ การท านา การ
ท าสวน การท าไร่ การท าการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ การค้าขาย การบริการ 
และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ  
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรป่าไม้  พ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าดอยทา ป่าห้วยไคร้ 
- ทรัพยากรน้ า   แม่น้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าลาว แม่น้ าอิง 
- ทรัพยากรดิน  ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะส าหรับท าการเกษตร 

 
 สถานศึกษาในเขตต าบลเวียง 

- โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 
- โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
- โรงรียนบ้านร่องแช่ 
- โรงเรียนบ้านใหม่ 
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 
- โรงเรียนกิติคุณเทิงวิทยา 

 
 สถานที่ราชการที่ส าคัญในต าบล 

- เรือนจ าอ าเภอเทิง 
- ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 

 
 รัฐวิสาหกิจที่ส าคัญ 

- ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง 
- สถานีไฟฟ้าเทิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- สถานีไฟฟ้าแรงสูงเทิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 
 การศาสนาในเขตต าบล 

- วัดเทิงเสาหิน 
- วัดอุทราค า 
- วัดหนองปลาขาว 
- วัดพระธาตุขุนทอง 
- วัดห้วยไคร้ 
- วัดโพธิ์สว่าง 
- วัดพระธาตุจอมหงส์  หมู่ 11 
- วัดร่องริว 
- วัดช้างค้ า 
- วัดทุ่งโห้ง 
- วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี  หมู่  19 
- วัดโพธิ์ศรีพัฒนา 
- วัดม่วงไพรวัลย์ 
- คริสตจักรบ้านห้วยระเมศ  หมู่ 23 

เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ 
รายได้เฉลี่ยของประชากร  33,033 บาท/คน/ปี 
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  17,000 – 15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 

 อาชีพ 
- เกษตรกรรม  ร้อยละ  60 
- ค้าขาย  ร้อยละ  15 
- รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  10 
- เกี่ยวกับราชการ ร้อยละ  10 
- อ่ืน ๆ  ร้อยละ  5 

 

 หน่วยธุรกิจในเขต 
- โรงแรม   2 แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามันและก๊าซ 10 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง 
- โรงสี   21 แห่ง 
- ตลาด   6 แห่ง 
- ร้านค้า/ร้านอาหาร  82 แห่ง 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

 การประกอบอาชีพ 
ประชากรต าบลเวียง ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ 75  รองลงมา

ได้แก่อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 17  และค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อยละ  8  ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริม 
 

 แรงงาน 
ในวัยแรงงานของต าบลเวียง  ร้อยละ 75  เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานใน

ครัวเรือน เป็นแรงงานในการท านา ท าสวน ร้อยละ  25  เป็นแรงงานประเภทต่าง ๆ เช่น  รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ  
เป็นต้น 

 พาณิชยกรรม 
ภายในต าบลเวียง มีร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  เนื่องจากร้านค้าขายของช าและสินค้า

เบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่สามารถซื้อได้ภายในต าบล  ตลอดจน
อุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร  จะหาซื้อในเขตอ าเภอรามันและตัวจังหวัดยะลา  ส าหรับการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ล าไย ยางพารา  จะมีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อจากชาวบ้าน
ภายในต าบล 

 อุตสาหกรรม 
ภายในต าบลเวียง  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเท่านั้น เช่น 

อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  โรงสีข้าว  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เป็นต้น 
 

 การท่องเที่ยว 
  ต าบลเวียง  มีกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน จึงเป็นทั้งแหล่งเพาะเลี้ยง
กุ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วย 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การไฟฟ้า 

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขณะนี้ครัวเรือนในต าบล   
มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  99  %  เหลือครัวเรือนประมาณ   1%  ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นบ้านที่ก าลังก่อสร้างใหม่
และแยกบ้านในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน 

 การประปา 
การระบบประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ที่ยัง

ไม่มีประปาใช้ เนื่องจากเป็นบ้านที่ก าลังก่อสร้างใหม่และแยกบ้านในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน 

 การสื่อสาร 
การบริการด้านการสื่อสารบริการโทรศัพท์มือถือใช้ได้เพียงได้ทั่วทุกพ้ืนที่  
 



 

 การคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลเวียง มีการคมนาคมทางบก โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ คือ  
ทางรถยนต์  ใช้ทางหลวงแผ่นดินสะดวกสบายเชื่อมไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงได้สะดวกรวดเร็ว 

 แหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติของต าบลเวียง  มีแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือ 

อุปโภคบริโภค  และเพ่ือการเกษตร  มีดังนี ้
1)   ฝาย จ านวน  3  แห่ง  เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวนาปีและท าสวน 
2)  บ่อน้ าตื้น จ านวน  590  แห่ง  ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค 
3)  บ่อโยก  จ านวน  5  แห่ง 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตต าบลเวียง มีสภาพแวดล้อมแบบชนบททั่วไปที่ยังไม่มีผลกระทบจากมลพิษต่างๆ  แต่ยังขาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามบริเวณบ้าน สภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัย สภาพถนนส่วนใหญ่ภายใน
หมู่บ้านยังคับแคบ และถนนดินลูกรัง การดูแลรักษาความสะอาดท าได้ยากในช่วงหน้าแล้ง ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่น
ละออง และในช่วงฤดูฝนจะก่อให้เกิดโคลนถนนลื่นท าให้การคมนาคมไม่สะดวก จึงควรปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆให้
อยู่ในสภาพที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
- โครงสร้าง และอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ปรากฏตาม

แผนผังองค์กร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   จ านวน  ๔๐  คน 
 ๒. จ านวนบุคลากร : พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง  มีจ านวน  ๔๖  คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

ส านักงานปลัด อบต. 

1. งานบริหารทั่วไป 
 

1.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

1 นางจารุมาศ  สวัสด ี ปลัด อบต. 
 

2 นางจุฑาทิพ  หยงสตาร ์ รองปลัด อบต. 
 

3 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด 
 

4 นายอัครเดช  ผาสิงห ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

5 น.ส.อ้อมฤทัย  เขาไกรราช นิติกรช านาญการ 
 

6 น.ส.กัลยกร  ไชยเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

7 นางชฎาพร  โปธาต ุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏบัติการ 
 

8 นางศิรินาท  สุขเจรญิ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
 

  1.2 พนักงานจ้าง   
 

9 นางคริษฐา  ทนันเรือน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) 
 

10 นางลักษิกา  ปลายหาญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู (ภารกิจ) 
 

2. งานวางแผนและสถิติและวชิาการ  

2.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

11 ส.อ.วิสิษฐ ์ อรินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 

3. งานการรักษาความสงบภายใน  

3.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

3.2 พนักงานจ้าง 
 

12 นายสังเวียน  บุญยวง พนักงานขับรถยนต ์
 

13 นายมงคล  จักรวาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์  

4.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

14 นายเอกชัย  มาทิพย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
 

4.2 พนักงานจ้าง 
 

15 นายวรวิทย ์ ศรีธิราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 



ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

5. งานส่งเสริมการเกษตร  

5.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

15 น.ส.ชนิภรณ ์ ซาซง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 

6. งานบริหารงานคลัง 
 

6.1 พนักงานส่วนต าบล 
 

16 นางนันทิกา  หอวิมาลย ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

17 น.ส.กาญจนา  เป็กธน ู หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
 

18 น.ส.วิภา  นิสเรศ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
 

19 นายประกอบ  เจริญรมัย ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ 
 

20 น.ส.ณัฐลิกา  ไกลถิ่น เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 

5.2 พนักงานจ้าง 
 

21 น.ส.มยรุฉัตร  นายศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ(ภารกิจ) 
 

22 น.ส.กาญจนา   ค าน้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ภารกิจ) 
 

23 น.ส.พนัชกร  สุภา คนงานท่ัวไป 
 

กองช่าง 

7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

7.1 พนักงานส่วนต าบล 

24 นายสุทัศน์  มาลารัตน ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

25 นายสมศักดิ ์ จักรษ ี นายช่างโยธาช านาญงาน 

26 นางปราณ ี อึ้งตระกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

7.2 พนักงานจ้าง 

27 น.ส.ตญิากร  วงศ์วุฒิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) 

28 นายชัยวัฒน์  ทนทาน ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) 

29 นายไตรทศ  ใจเติม คนงานเครื่องสูบน้ า 

30 นายเกษมชาต ิ มหาวงศนันท์ คนงานท่ัวไป 

31 นายณัฐพล  นวลต่อม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

7.3 ลูกจ้างประจ า   

32 นายศรีพันธ ์ ภูบรรทัด พนักงานสูบน้ า 

 
 
 



ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

8. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

8.1 พนักงานส่วนต าบล   

33 น.ส.ดวงสมร  นาธิเลศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

34 นางลักขณา  บุญช่วยเหลือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

8.2 พนักงานจ้าง  
 

35 นายยุทธภูม ิ เดชสม คนงานท่ัวไป 
 

9. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

9.1 พนักงานส่วนต าบล   

36 นางกัญญา  ธิโนชัย ครูผูดู้แลเด็ก  
 

37 นางพรรณีย ์ โนราช ครูผูดู้แลเด็ก 
 

38 นางจันทร์สม  โนราช ครูผูดู้แลเด็ก 
 

39 นางดาร ี แก้วลือชัย ครูผูดู้แลเด็ก 
 

40 น.ส.ฐิติชญาน ์ ค าทะ ครูผูดู้แลเด็ก 
 

9.2 พนักงานจ้าง 
 

41 นางกาญจนาวิไล  อินทะเขื่อน ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 
 

42 นางวรัญญา  กองค า ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 
 

43 น.ส.ยุภาพร  วงศ์ใหญ ่ ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 
 

44 น.ส.จรญัธร  ศรีชุมพร ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 
 

45 น.ส.อัญจดิา  เขื่อนเชียงสา ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ทั่วไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
  ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (รวมแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
  อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี ้

ก. มาตรา ๖๖   องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

ข. มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร 

ค. มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 



(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 

ง. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณะสถานอ่ืน ๆ  
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 



(๒๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

  การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ หากสามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึงก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับเป็นขนาดใหญ่ เมื่อ 1 สิงหาคม 2555 
 

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6)
 1.1 งานบริหารทั่วไป 

 1.2 งานการเจ้าหน้าที ่
2. งานนโยบายและแผน 

3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานส่งเสริมการเกษตร 

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส านักงานปลัด อบต. 

1. ฝ่ายการกเงิน (นักบริหารงานการคลงั 6) 
   1.1 งานการเงิน 

   1.2 งานบัญช ี

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

1. ฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6) 
     1.1 งานก่อสรา้ง 
     1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

2. งานประสานสาธารณูปโภค 

3. งานธุรการ 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

3. วานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

4. งานการศึกษาปฐมวัย 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

 

๒.๓ วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

 องค์การบริหารส่ วนต าบลเวี ยง มีหมู่บ้ านในเขตการปกครอง 20 หมู่บ้ าน  มี พ้ืนที่  81 .6230                
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,041.37 ไร่  จ านวนประชากร 3,717 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,772 คน หญิง 
4,755 คน รวม 9,527 คน  
 ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15 รับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ 10 รับราชการ ร้อยละ 10 และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 5   
 ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง และโรงเรียน
เอกชน 2 แห่ง  มีสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไข สนับสนุน หลายด้าน ดังนี้ 
 จากการท าประชาคมหมู่บ้านจนมีการน าไปสู่การจัดท าแผนชุมชน ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลเวียงต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  ประชาชนประสบปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอ  ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ทั่วถึงบางแห่งช ารุด  
ปัญหาการบริการด้านไฟฟ้า, โทรศัพท์ไม่ทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางในการพฒันา ดังนี้ 

 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมและการขนส่ง (ถนน,สะพาน) 
 1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ไฟฟ้า, อาคาร,      ราง

ระบายน้ า) 
 1.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ า

ส าหรับการเกษตร (น้ าประปา,คลองส่งน้ า,ขุดลอกแหล่งน้ า,ฝายกั้นน้ า)  
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ กองช่าง โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงานนี้เป็นข้าราชการ 6 
อัตรา พนักงานจ้าง 5 อัตรา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7), หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นัก
บริหารงานช่าง 6), นายช่างโยธา 2-4/5, ช่างโยธา 1-3/4, ช่างไฟฟ้า 1-3/4, ลูกจ้างประจ า (ถ่ายโอน),  ผู้ช่วยช่าง
โยธา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องสูบน้ า และคนงานทั่วไป   

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชาชนประสบปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา ราษฎรได้รับการศึกษาในระดับต่ ากว่ามาตรฐานภาค

บังคับ สถานศึกษาขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ปัญหายาเสพติด ปัญหามลพิษ ปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 แนวทางการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกคนในทุกกลุ่ม ให้มีงานท า
และมีรายได้เพ่ือการยังชีพ 

2.2 แนวทางการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์
  2.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
  2.4 แนวทางการส่งเสริมและดูแลด้านการสาธารณสุขของประชาชน และการป้องกันและระงับการ
ระบาดของโรคติดต่อ 
  2.5 แนวทางการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและงานด้านการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 

2.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  (นักบริหารงานทั่วไป 7), หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6),       นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5/6ว, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานดับเพลิง  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหน่วยงานคือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ใน
หน่วยงานนี้ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7), นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว, เจ้า
พนักงานธุรการ 2-4/5, ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป  
 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ประชาชนปัญหาผลผลิตทางการเกษตร/สินค้าทางการเกษตรตกต่ า  ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  

เกษตรกรขาดความรอบรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ปัญหาการตลาดรองรับการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาดินขาดคุณภาพ  

ปัญหาด้านการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ  ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   
โรคติดต่อโรคระบาดในท้องถิ่น   สถานพยาบาลไม่เพียงพอ  ปัญหาความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนประสบปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาขาดที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัย ปัญหาการอพยพของแรงงาน ค่าแรงต่ า แรงงานขาดคุณภาพ ประชาชนขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  
สวัสดิการสังคมไม่ทั่วถึง  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้ 

 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  มีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้ 
  3.1 แนวทางการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
การเกษตรแบบพอเพียง  

 3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการส่งเสริมด้านการตลาด 
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  (นักบริหารงานทั่วไป 7), หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6), เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว, นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5/6ว, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถยนต์  
 

ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประชาชนประสบปัญหามลพิษจากขยะ/การเผาขยะ ภาวะแห้งแล้งการขาดแคลนน้ า , น้ าท่วม, น้ าเสีย 

ปัญหาไฟป่า การบุกรุกท าลายป่า ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม    
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต 
  4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  (นักบริหารงานทั่วไป 7), หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6), เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว, นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5/6ว, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับ
รถยนต์ ร่วมกับ 
 กองช่าง โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงานนี้เป็นข้าราชการ 6 อัตรา พนักงานจ้าง 5 อัตรา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7), หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6), นายช่างโยธา 
2-4/5, ช่างโยธา 1-3/4, ช่างไฟฟ้า 1-3/4, ลูกจ้างประจ า (ถ่ายโอน),  ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องสูบน้ า และคนงานทั่วไป     
 
 
 
 



 

 

 ปัญหาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประสบปัญหาการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนภายใต้ระบบ
ประชาธิปไตย, ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาบุคลาการไม่เพียงพอ บุคลากรปฏิบัติงานหลายด้าน/ไม่มี
ความรู้ความช านาญเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
  5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  5.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
  5.4 แนวทางการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนที่ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงานปลัด อบต. โดยได้ก าหนดอัตราก าลังไว้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  (นักบริหารงานทั่วไป 7), หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6), เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว, บุคลากร 3-5/6ว, นิติกร 3-5/6ว, เจ้า
พนักงานธุรการ 2-4/5, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ 
 กองคลัง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7), นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว, 
นักวิชาการคลัง 3-5/6ว, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5, เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2-4/5, เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และคนงานทั่วไป  
 โดยให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว เป็นผู้ตรวจติดตาม ดูแล
การบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงด้วย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.๔ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT) 

  ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือ
ข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนว
ทางการพัฒนา การจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบ
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคต ได้ผลดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน 

1. ด้านการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่มีโครงสร้างส่วนราชการ
และระบบการบริหารจัดการจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานตามระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการในการให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตราก าลังอย่างเหมาะสม รอบคอบ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่ หน่วยงานราชการก าหนดและหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควร ซึ่งมี
ประวัติการท างานที่ดี และมีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระดับหนึ่ง มีการพัฒนาศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอ จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 

3. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปีตามบทบาท อ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าโครงการ การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 

 

 

 

 



 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ คือ 
 1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกติกา ระเบียบ 
กฎหมาย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารท้องถิ่นมานาน สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้เป็น
อย่างด ี
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างด ี
 3. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการส่วนร่วมของการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 
 4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลังภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในต าบล คือประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วน
ราชการอ าเภอ จังหวัด ทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
 5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์
ของงาน ลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและ
ควบคมุภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) 
 1. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน การวินิจฉัยข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเข้าใจในสาระส าคัญ การตีความขาดความชัดเจน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในระบบ
การท างาน และการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกิน อันอาจส่งผลให้ขาดความรอบคอบได้ 
 2. การบริหารจัดการ ขาดแคลนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสารสนเทศล้าสมัย บุคลากรใช้ประโยชน์
จากเครื่องมือเครื่องใช้ไม่คุ้มค่า  
 3. สิ่งแวดล้อมในการท างาน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์กร เช่น การจัดส านักงานให้น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรัง ควรส่งเสริมการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม 
โดยใช้หลัก 5ส ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน และการให้บริการครบวงจร One Stop Service การ
สอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อห้ามในลักษณะผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดระเบียบวินัยในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะการ
สร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าและการควบคุมที่เข้มงวด  
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.๕ สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม) ด้านการเมือง 
  ภาพรวมด้านการเมืองการปกครองและสภาวะทางการเมืองของต าบลเวียง ประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญ ติดตามและสนใจในกระบวนการทางการเมืองทั้งในรูปแบบของการเมืองท้องถิ่นและการเมือง
ระดับประเทศ จึงท าให้มีกระบวนการตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเป็นระยะ นักการเมือง
ท้องถิ่นมีการรวมตัวและประสานงานกันมากขึ้น ท าให้เป้าหมายการพัฒนามุ่งไปสู่ชุมชนของตนเองและภาพรวมของ
ต าบลเป็นหลัก ส าหรับในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทุกคนมีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านการพัฒนาระดับหนึ่ง ท าให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้น าท้องถิ่นผลักดันปรากฏผล ซึ่งล้วนมีพ้ืนฐานจาก
การพัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาของแต่ละชุมชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าขาย
พืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยังมีการค้าขายด้านอ่ืน ๆ แต่ยังขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือองค์กร ซึ่งเป็นไป
ในลักษณะปัจเจกชนนิยม ท าให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรค่อนข้างยาก แม้มีการจัดตั้งกลุ่ม
หลากหลายกลุ่มแต่ไม่มีความยั่งยืน  

2. ด้านสังคมและเทคโนโลยี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีสภาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทุกๆ ด้าน 
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมือง และใกล้เขตชายแดนที่มีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน อยู่ในเส้นทางคมนาคม R3A 
ถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม้จะมีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเมือง แต่สังคมส่วนใหญ่ยังเป็นสังคม
ชนบท มีระบบครอบครัวขนาดใหญ่ มีความผูกพันรักใคร่ สามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 

 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
 จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย ที่ได้ถูกก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ที่ส าคัญ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการสร้างเครือข่ายถนนและสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ไว้รองรับการคมนาคม 
 1. ท าให้มีการซื้อขายที่ดินมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพ่ือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหนึ่งซื้อหาไว้เก็งก าไรในอนาคต 
เนื่องจากมีกลุ่มทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงมากขึ้น 

2. พ้ืนที่ในเขตต าบลเวียงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหมาะสมกับการเกษตรกรรม 
อยู่อาศัย และท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอณุรักษ์ มีพื้นฐานทางสาธารณูปโภคครบถ้วน 
 3. มีสถานศึกษา สถานพยาบาล การสาธารณูปโภค และการคมนาคมที่ดี มีทั้งความเป็นชุมชนและชนบท มี
การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น 
 4. เป็นจุดผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอ และจังหวัดเชียงราย ท าให้มีการเดินทางเข้าสู่ต าบล 
นักท่องเที่ยวสามารถสร้างกระแสการพัฒนาได้ดีหากมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 

 

 5. มีแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน มีการเพาะเลี้ยงกุ้งจ าหน่ายเป็นเชิงพาณิชย์
และมีสวนอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ควบคู่ไปกับพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งที่ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  

๒.๖ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
 ปัญหาที่ส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม เพ่ือเข้าสู่การพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชน
เป็นทางผ่านไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมไว้ไปในคราวเดียวกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยสามารถแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ภารกิจถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตร 68 (1)) 
3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 11 (5)) 

  จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการก าหนดภารกิจของงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง จึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองช่าง ก าหนดให้มี ฝ่ายก่อสร้าง (งานการก่อสร้าง, งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร)  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 

(10))  
5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))  
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)) 
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 จากสภาพปัญหาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการก าหนดภารกิจของงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึง
ก าหนดงานในส่วนราชการให้ตรงกับภาพปัญหา คือ 

- ส านักงานปลัด อบต. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน, งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

 



 

 

ส่วนที่ ๓ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสวาท   สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ประธานฯ 
2 นางจารุมาศ  สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง กรรมการ 

3 นางจุฑาทิพ หยงสตาร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง กรรมการ 

4 นายดิเรก  พงษ์ธนานุวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กรรมการ 

5 นางนันทิกา  หอวิมาลย์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

6 นายสุทัศน์  มาลารัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

7 นางสาวกัลยกร  ไชยเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน เลขานุการฯ 

 ได้มอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 
2558-2560) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  16 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

๓.๑ นโยบายด้านการบริหาร 
 ๑) กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
 ๒) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
 ๓) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
 ๔) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี้  
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
    1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าท่ี 
3) งานธุรการ 

    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานกฎหมายและคด ี
    1.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
    1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

1. ส านักงานปลัด อบต. 
    1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าท่ี 
3) งานธุรการ 

    1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานกฎหมายและคด ี
    1.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
    1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

 



 

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายการเงิน 

1) งานการเงิน 
2) งานบัญชี 

    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายการเงิน 

1) งานการเงิน 
2) งานบัญชี 

    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

 

3. กองช่าง 
    3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
  1) งานก่อสร้าง 

2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.2 งานสาธารณูปโภค 
    3.3 งานธุรการ 

3. กองช่าง 
    3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
  1) งานก่อสร้าง 

2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.2 งานสาธารณูปโภค 
    3.3 งานธุรการ 

 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.3 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
    4.4 งานการศึกษาปฐมวัย 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.3 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
    4.4 งานการศึกษาปฐมวัย 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 - งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 - งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.๒ นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 ๑) บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
 ๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
 ๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
 ๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
 โดยให้มีอัตราก าลังในระยะแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้ 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลงั
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 1 1 1 1  -  -  -   

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 2 2 2 2  -  -  -   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล                 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านกัปลัด อบต.) 1 1 1 1  -  -  -   

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 1 1 1 1  -  -  -   

นักจดัการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นักวชิาการเกษตร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1  -  -  - -1  -  - 
 เจ้าพนกังานพัฒนาชมุชน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนกังานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนกังานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ย้ายออก) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ผู้มีคุณวฒุิ) 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้มีคุณวุฒิ)  -  - 1 1  - +1  - 
 พนักงานขับรถยนต ์(ผู้มีทักษะ) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ลาออก) 

รวม 17 16 17 17 -1 +1 0   

 
 
 



 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลงั
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กองคลัง                 

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 1 1 1 1  -  -  -   

หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง) 1 1 1 1  -  -  - 
 นักวชิาการคลัง (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ย้ายออก) 

นักวชิาการเงนิและบญัช ี(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

นักวชิาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ย้ายออก) 

เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ย้ายออก) 

เจ้าพนกังานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบัญช ี(ผู้มีคุณวฒุิ) 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ(ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 

คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 11 11 11 11  -  -  -   

กองช่าง                 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 1 1 1 1  -  -  -   

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม 

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม(ย้ายออก) 

เจ้าพนกังานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  -  - 1 1  - +1  - 
 ลูกจ้างประจ า                 

พนักงานสูบน้ า  1 1 1 1  -  -  - ถ่ายโอน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  - ว่าง(ลาออก) 

ผู้ช่วยช่างโยธา (ผู้มีคุณวฒุิ) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 

ช่างเครือ่งสูบน้ า 1 1 1 1  -  -  -   

คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 10 10 11 11  - +1  -   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา (นักบริหารงานการศกึษา) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม 

นักวชิาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนกังานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานคร ู                 



 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลงั
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1) 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านใหม่ริมอิง 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านห้วยไคร้ 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านทุ่งโห้ง 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านใหม ่

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านห้วยหลวง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ดูแลเดก็ (ผู้มีทักษะ) 4 4 4 4  -  -  -   

พนักงานจ้างท่ัวไป                 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 1 1 1 1  -  -  - ศพด.บ้านห้วยไคร้ 

คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 14 14 14 14  -  -  -   

หน่วยตรวจสอบภายใน                 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 1 1 1 1  -  -  -   

                  

รวมท้ังสิ้น 54 53 55 55  -1  +2  -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.๓ นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคค์วามรู้ 
 ๑) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ก. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร 
  องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้เกิดขึ้น  โดย
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีกระบวนการ  7  ขั้นตอน   
ดังนี้ 
  (1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย
ขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบ
ใด  อยู่ที่ใคร  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge  Creation  and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้อหาให้สมบูรณ์ 
  (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web  Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยกรณี
เป็น Explicit Knowledge  อาจจัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กรณี
เป็น  Tacit  Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น 
  (7) การเรียนรู้ (Learning) ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก 
สร้างองค์ความรู-้น าความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงาน
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมี
การเลือกองค์ความรู้ และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูลสารสนเทศ 
องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานต้องมีการ
ก าหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพ่ือให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร  ดังนี้ 
  1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร 
ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกประเดน็ 
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้ก าหนด
ความต้องการไว้ในข้อ 1  ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  3. ด าเนินการจัดท าระบบในการจัดกเบองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2  เพ่ือให้
พร้อมใช้งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด าเนินการตั้งคณะท างานที่มีองค์ความรู้ ตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือท าการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ก่อนที่จะท าการเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน 
  5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนส ารองเป็นอย่างดี 
หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ 
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อมใช้
งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการน าความรู้ไปใช้งานและน ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการน าไปปฏิบัติ 
  7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใชเป็นดัชนีความส าเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร  องค์กรสามารถด าเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรต่อไป 

ค. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ 
  1. การสร้างทีม (Team  Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept  KM กับบุคลากรทุกระดับ 
ผู้ท าหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และ



 

 

ประสบการณ์ด้าน KM  การด าเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ าที่มีอยู่ หลังจาก
นั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน     ทุกคน 
  2. หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดท าเป็นเครือข่ายขององค์กร 
  3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหาเป็นตัว
ตั้งและน าปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท างาน หรือความส าเร็จในการท างาน โดย
ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส าเร็จที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งน าเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา
ข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน าไปสู่ Best  Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอด
ต่อไป 
  4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ Best 
Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม
ก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจ า ตลอดจนมีการเสริมแรงโดย
การให้รางวัล จึงจะส าเร็จได้ 
 

ง. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4  
  1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ รวมทั้ง
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
  2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่
จัดท าไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติมอย่าง
น้อย 2 กระบวนการ 
  3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม 
  4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การ
ก าหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
  6. ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการจัดการ
ความรู้ KM Action Plan  อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  
โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่ครอบคลุม

กลุม่เป้าหมายได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  80  ในทกุกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีระบไุว้ 



 

 

๓.๔ นโยบายด้านภาระงาน 
 ๑) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
 ๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 ๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้อง
มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจ าทุกเดือน  

  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน 
หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

๓.๕ นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 ๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 ๒) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
 ๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

  โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.๖ นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 ๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 ๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๗ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

 ๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็น

แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 

– 2560)  

 

 

๓.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

 ๑) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 ๒) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือน

เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 

 ๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ

จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

 ๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

  โดยให้กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 

๓.๙ นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

 ๒) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

 ๓) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

 

 



 

 

๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวล
ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น เครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ                                                              

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 


