
แผนอัตราก าลัง 3 ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
www.sanklangphan.go.th



แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 

หน้า | ๑  
 

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

      แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือ แผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบในการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา ตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และจะ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในแนวทางใด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
สันกลาง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงจำเป็นต้อง 
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลัง
ฉบับเดิมเป็นสำคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 
 
 

 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก. อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผน
อัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 

  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์
อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 
  

1. หลักการและเหตุผล 
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2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอำนาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 

2.9 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ ให้ เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/2542_21.html
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

๓. การจัดทำแผนกำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

๔. การจัดทำแผนกำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

๕. การจัดทำแผนกำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

๖. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังซึ่งประกอบด้วย  
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สันกลาง เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จำเป็นต้อง
จัดสรรอัตรากำลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา
ว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไ ม่
ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริการส่วนตำบลสันกลาง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ ในส่วนนี้จะคำนึงถึง 
   3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร  การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 35 ของ
งบประมาณรายจ่ายเฉลี่ยของปีงบประมาณท่ีผ่านมาและปีที่ขอกำหนดตำแหน่งรวมกันเฉลี่ยแล้ว คิดเป็นร้อยละ  
22.52 ((22.21+22.82)/2) 
   3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง 
โดยสมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคำนวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อน
จะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้
สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 
ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
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   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการผู้สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่ รองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จำนวนกรอบอัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กำหนดกรอบตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็กำหนด
ตำแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนด
กรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชกา ร 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
นำไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนำผล
การจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
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3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังใน
อนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า  องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้นกำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   (2) แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้ 
 - สำนักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานจำเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
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American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควร
คำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

 
  เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สันกลาง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต  

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ดังนั้นในการ
กำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Supply Pressure

Strategic objective
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American Academy of Political and Social Science  
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การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้กำหนดอัตรากำลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่  3  Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน

กลาง 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 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: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลาง (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง) มายึดโยงกับจำนวนกรอบ
กำลังคน ที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
(การตรวจประเมิน LPA)  
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กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ ความรู้ การปรับตำแหน่ง
อัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้ 

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลาง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้ บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง  องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เย็น และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อใกล้กัน ซึ่งมีงบประมาณ
จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน 
ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

ที ่ ส่วนราชการ / ตำแหน่ง 
อบต.สันกลาง 

(อัตรา) 
อบต.เจริญเมือง 

(อัตรา) 
อบต.แม่เย็น 

(อัตรา) 
อบต.ป่าหุ่ง 

(อัตรา) 
1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 
2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 1 1 1 
 

3 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
       1  (ว่าง) 

 
1 

 
- 

 

1 
 

4 
สำนักปลัด อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 
6 นักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 
8 นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 - 1 
9 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - 1 - 

10 นักวิชาการเกษตร - 1 - - 
11 เจ้าพนักงานการเกษตร 1 - - - 
12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 - 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 
14 นิติกร - - - 1 
15 นักวิชาการสาธารณสุข - 1 (ว่าง) - 1 
16 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 - - - 
17 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ผู้มีคณุวฒุิ) - - 1 - 
18 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (ผูม้คีุณวุฒิ) - - - 1 (ว่าง) 
19 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - 1 - 
20 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 1 
21 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) - 2 2 2 
22 พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 1 2 - 1 
23 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) - 1 - 1 
24 คนสวน (ผู้มีทักษะ) - 1 - 1 
25 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) - - - 2 
26 คนงาน (ท่ัวไป) 8 1 (ว่าง) 3 3 
27 ภารโรง - - 1 - 

 
28 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

29 นักวิชาการเงินและบญัช ี 1 1 1 1 (ว่าง) 
30 นักวิชาการพัสด ุ 1 1 - 1 
31 นักวิชาการคลัง - 1 - - 
32 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 1 - - 1 
33 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ - 1 1 - 
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ที ่ ส่วนราชการ / ตำแหน่ง 
อบต.สันกลาง 

(อัตรา) 
อบต.เจริญเมือง 

(อัตรา) 
อบต.แม่เย็น 

(อัตรา) 
อบต.ป่าหุ่ง 

(อัตรา) 
34 เจ้าพนักงานพัสด ุ - 1 1 1 (ว่าง) 
35 เจ้าพนักงานธุรการ 1 - - - 
36 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 - - 1 
37 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคณุวฒุิ) - - 1 1 
38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 1 
39 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) - - - 1 
40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคณุวุฒิ) - - 1 - 
41 คนงาน  (ท่ัวไป) - - - 1 

 
42 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

43 วิศวกรโยธา - 1 (ว่าง) - - 
44 นายช่างโยธา 2 2 (ว่าง) 1 2 
45 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 - - 
46 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ผู้มีคณุวุฒิ) - 1 - - 
47 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มคีุณวุฒิ) 1 - 1 1 
48 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ผู้มีคณุวุฒิ) - 1 - - 
49 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) - - 1 1 
50 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) - - - 1 (ว่าง) 
51 คนงาน (ท่ัวไป) 1 - - 1 

 
52 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

 
1 

 
1 (ว่าง) 

 
1 

 
1 

53 นักวิชาการศึกษา 1 1 - 1 
54 นักจัดการงานท่ัวไป 1 - - - 
55 เจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 1 
56 ผู้อำนวยการสถานศึกษา - - - 1 
57 คร ู 2 4 1 7 
58 ครูผู้ช่วย - 2 (ว่าง) - - 
59 ครูผูดู้แลเด็ก - - 1 - 
60 ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผูม้ีคุณวุฒิ) - - - 1 
61 ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) 2 5 1 4 
62 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้มีคณุวฒุิ) - - - 1 
63 คนงาน (ท่ัวไป) - - - 2 
64 ผช.จพง.การเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) - - - 1 
65 ภารโรง (บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) - - - 1 

รวม 40 46 33 62 
จำนวนพ้ืนที ่ 77.91 ตร.กม. 51 ตร.กม. 25.55 ตร.กม. 210 ตร.กม 

จำนวนหมู่บ้าน 18 22 11 18 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 53,200,000 51,500,000 37,200,000 63,500,000 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ 22.82 22.17 26.45 19.61 
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     จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง /องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจริญเมือง /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นและ/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  ซึ่งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 แห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก แต่หากวิเคราะห์อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พบว่ามีจำนวนพนักงานน้อย
กว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน ๆ ท่ีงบประมาณรายจ่ายประจำปีใกล้เคียงกัน ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่าย
มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และมีพนักงานน้อยกว่า  เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากกว่า และหากพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ร้อยละ 22.82 ถือว่ามีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

       ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 แห่งแล้ว  การจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  มีความ
เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการ ประกาศรับโอน(ย้าย) เรียบร้อยแล้ว 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕66 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป       

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปนประธาน   ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหนาสวนราชการทุกส่วนราชการเปนคณะกรรมการ  หัวหน้าสำนักปลัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ  นักทรัพยากรบุคคล เปนผู้ช่วยเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหา ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆจํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจาง โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม 
เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ อํานาจหนาที่ท่ีตอง
ปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ เพ่ือประกอบการกําหนด
ประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจางจํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
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 3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

3.3 ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว การกำหนดอัตรากำลังคนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลางสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้สอดคล้องกันทำให้การ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถท่ีจะจัดจำนวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยทำให้ เกิดการจ้ างงานที่ เท่ า เที ยมกันอย่ างมีประสิทธิภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕66 
 3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
 3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
          3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

          3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเช่น กฎระเบียบ การ
แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

          3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และส่ง

คณะกรรมการเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง 
 3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย 
 3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำงบประมาณ 

2564 – 2566   
  3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อำเภอ 

และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

ประวัติ 
  ตำบลสันกลาง เดิมชื่อ ตำบลแม่คาวโตน ต่อมาได้แยกออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลทรายขาว 
ตำบลธารทอง และตำบลสันกลาง  ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่  พ .ศ. 2457 แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ น  18  หมู่ บ้ าน  และจัดตั้ งเป็น  องค์การบริหารส่ วนตำบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดแรก เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 

ที่ตั้ง 
ตำบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพาน  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการ

อำเภอพานประมาณ  10 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
พะเยาประมาณ  45  กิโลเมตร 

จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
         หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ 
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา 
 หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก 
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 หมู่ที่ 5 บ้านป่าต๊าก หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 
 หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี 
 หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง 
 หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา 
ภูมิประเทศ     

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขากั้นเป็นแนวระหว่างอำเภอ    
แม่สรวย  เป็นภูเขาที่สูงปานกลางสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 600 - 782 มีอุทยานดอยหลวง มีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์จนได้รับรางวัลป่าเฉลิมพระเกียรติ และมีป่าชุมชนหลายแห่ง มีป่าพลุ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่
สำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาด แม่คาวโตน สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรที่สำคัญ ในทิศตะวันออกได้รับน้ำจาก
ชลประทานแม่ลาว และทางทิศตะวันตกที่ราบเชิงเขา ส่วนมากจะได้รับน้ำจากธรรมชาติ ลำห้วยแม่หนาดและ
อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง  
 
 อาณาเขตท้องที่ตำบลสันกลาง 

• ทิศเหนือจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง 
• ทิศตะวันออกจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 
• ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
• ทิศใต้จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 

 
         เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมี พ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
48,693.75 ไร่ 
 
         ประชากร  

   จำแนกเป็นเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 ป่าเหียง 292 376 389 765 
2 แม่คาวหลวง 186 204 199 403 
3 ถ้ำ 194 196 205 401 
4 ป่าข่า 230 308 312 620 
5 ป่าต๊าก 237 290 331 621 
6 แม่คาวโตน 275 271 313 584 
7 สันผักฮ้ี 338 332 357 689 
8 ทาทรายมูล 152 192 231 423 
9 หัวฝาย 328 344 329 673 

10 ผาจ้อ 124 152 173 325 
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11 ป่าเปา 162 172 203 375 
12 ใหม่พัฒนา 193 271 258 529 
13 ร่องลึก 90 129 117 246 
14 ป่าข่าดอนชัย 183 265 269 534 
15 แม่คาวดวงดี 168 198 214 412 
16 สันโค้ง 141 181 215 396 
17 แม่คาวโตนพัฒนา 138 169 166 335 
18 เวียงสา 90 117 86 203 

  รวม 3,521 4,167 4,367 8,534 

 * ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอพาน กรมการปกครอง      
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลสันกลาง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจ

ที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกลำไย เลี้ยงปลานิล สัตว์เลี้ยง ที่ทำ
รายได้ได้แก่ หมู ไก่ วัว ควาย              

นอกจากฤดูทำนา ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง และ
ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ ทอผ้า หน่อไม้อัด  แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นกล้วยฉาบ  กล้วย
เชื่อม   

ตำบลสันกลาง มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ประมาณ 23,250 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าว ทำไร่ 
และทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลำไย แก้วมังกร เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็น
จุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ยุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ  รวม 6 ยุทธศาสตร์  
และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จำนวน 9 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา  
พันธกิจ  1. จัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพในการดำเนินการตามาตรฐานที่ 

    กำหนดไว้ 
 2. การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 3. มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
 5. มีการสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
 6. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย  
              และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   1. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 
   2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
   3. จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   4. จำนวนการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา 
   5. จำนวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

        6. จำนวนจำนวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยี 
       สารสนเทศสมัยใหม่ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
     ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความ
สนใจและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้มีคุณภาพทุกด้านในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
     ๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
     ๑.๕ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบัน
ทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่ง
กายล้านนา 
     ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน สื่ อสร้างสรรค์  สื่ อปลอดภั ย  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข 
 

     - จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 
     - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมจัดการคุณภาพ
การศึกษา 
     - จำนวนครั้งในการจัดหาสื่อพัฒนาการของเล่นสนามใน
การส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กก่อนวัยเรียน 
     - จำนวนครั้งในการปรับปรุง ก่อสร้าง สถานศึกษาให้มี
อาคาร สถานที่ ที่สะอาด ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วน 
     - จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ 
     - จำนวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
     - จำนวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวางและทั่วถึง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  1. พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 

เป้าประสงค์      1. กระบวนการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส    

                     2. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัย 
อุทกภัย   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                    3. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญา     
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ  

 4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
          5. มีการส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
          6. มีการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
          7. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
          

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   1. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ  
                                  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจำนวนศูนย์             

ป้องกันอุบัติภัยฯ               
             3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับ

การส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ  
   4. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   5. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบำรุงศาสนา และ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   6. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   7. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ

สาธารณสุข 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

     ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
     ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้าน
การรักษาความสงบ เรียบร้อย  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้

- จำนวนเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนพิการและ   
  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการด้านยาเสพติด 
  ร่วมกันทั้งภายนอกและภายในพ้ืนที่ 
- จำนวน อปพร. ทีมกู้ชีพ กู้ภัยในเขต อบต. ที่ได้รับ
การเพ่ิมศักยภาพ 
- จำนวนครั้งที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง 
  เทศกาลสำคัญ 
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ความสำคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติในท้องถิ่น 
     ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ 
อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมล้านนา ของตำบลสัน
กลาง 
     ๒.๔  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้
ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
วิถีชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมการบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีสหกรณ์ 
     ๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบำรุงศาสนา 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     ๒ .๖   ส่ ง เสริมสนับสนุน  ด้ านการกีฬาและ
นันทนาการการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น ามั ย ค ร อ บ ค รั ว             
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือบริการประชาชน 
     ๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัย
และช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 
     ๒.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การฟ้ืนฟู 
ควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการ         
มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
 

- จำนวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือดำรงไว้ซึ่งศาสนา  
  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- จำนวนครั้งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นใน 
  การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
  ท้องถิ่น 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม 
  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาด้านคุณธรรม 
  จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
- จำนวนโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร 
พันธกิจ  1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค    
เป้าประสงค์  1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อให้สร้างรายได้ในท้องถิ่น 
                     2. มีการทำเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริ 
  3. กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ 
  4. ระบบตลาดสินค้าในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
   
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

    2. จำนวนโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน     
    3. รายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
    4. จำนวนเกษตรกรที่หันมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
     ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 
     ๓.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
     ๓ .๓  ส่ ง เสริมและสนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรทำ
การเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ 
และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม 
     ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ วัสดุ  อุปกรณ์  ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ย
ชีวภาพ  และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 
    ๓.๖ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้
สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดแนวทาง
ในการนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้า นำไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน 
เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น 
- จำนวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ สืบสาน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพและ 
  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบบตลาด
สินค้าในชุมชน 
- จำนวนกิจกรรมโครงการส่งเสริมตามแนว
พระราชดำริ 
- จำนวนการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้าน
การทำการเกษตร 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด  งานพัฒนาชุมชน, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS  และ ASEAN 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ    พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ 

ปลอดมลพิษ  และสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ อบต. ให้สะอาดน่าอยู่ 
    
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์      1. จำนวนโครงการบริหารจัดการขยะ 

      2. จำนวนโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม    

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
     ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีระบบการกำจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร 
     ๔.2 ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     ๔.3 สร้างจิตสำนึกโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔ .4  ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ ำ 
(Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและตะกอน
เสริมความสมบูรณ์ของป่า  
 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในการบริหาร 
  จดัการขยะ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ อบต. ให้สะอาด 
  น่าอยู ่
- จำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อบต.    
เป้าประสงค์ 1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่     
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่ อบต. 
2. จำนวนการก่อสร้างและการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
     ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
     ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทาง
ระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น 
     ๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีน้ำเพียงพอ
ต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
 
 

- ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก 
  รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
- จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข 
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้เส้นทางจราจรมีความ  
  ปลอดภัย 
- จำนวนอาคารเอนกประสงค์เพ่ิมข้ึน  
- จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 
- จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS  และ ASEAN 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
พันธกิจ   พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการองค์กรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วม 

  ของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1. ดำเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกันพัฒนา  
      ตรวจสอบได้ 
  2. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของ อบต.ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
  3. มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วม 

    ของทุกภาคส่วน 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์    1. จำนวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือตรวจสอบการดำเนินการบริหารท้องถิ่น 
      2. จำนวนเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
      3. จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 
 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
     ๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๖.๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับ 
ของทุกภาคส่วน 
     ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและ การให้การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
     ๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อาคาร 
สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา ระบบ
จัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหาร
จัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
     ๖.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง เพ่ือให้ เกิดความ
ร่วมมือและการบูรณการร่วมกัน 
     ๖ .7 ส่ งเสริม สนับสนุนให้มี ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในตำบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
  ในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
- ร้อยละในความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต. 
- จำนวนสมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ผ่านการ 
  ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนภาคประชาชน 
  องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของ 
  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ 
  คลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด / กองคลัง /กองช่าง / กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 6 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542   องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มี
สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การดำเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  (1)  ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
  (2)  ส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
  (3)  ส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนทุก ๆ  หมู่บ้าน 
  (4)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่การเกษตรควบคุมดูแลงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง    
  

2.  การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 
  (1)  สนับสนุนงบประมาณให้ชมรมปกครองท้องที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
  (2)  สนับสนุนงบประมาณสายตรวจอาสา  อปพร.  อสม.  กลุ่มพัฒนาสตรี  ผู้สูงอายุ               
และเยาวชน  ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในตำบล 
  (3)  สนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อย่าง
ทั่วถึง 
  

๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                             
    (๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
  (2)  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
ตลอดถึงการปรับปรุงดูแลซ่อมแซมถนนหนทาง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สร้างอาคารสถานที ่
 ๔.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
  (๑)  ดูแลให้มีน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
  (๒)  ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองเพ่ือให้น้ำเข้าสู่ไร่นาอย่างทั่วถึงทุก ๆ  หมู่บ้าน ตามโครงการ        
น้ำเข้าง่าย  ระบายได้เร็ว  พื้นที่การเกษตรเขียวชอุ่ม  เพิ่มพูนผลผลิตและรายได้  
 5.  พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
  (๑)  สนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้ทั่วถึง  จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม 
(นม)  ให้ทุกโรงเรียน  และบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาในเขตตำบล 
  (2)  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนผู้สูงอายุ  และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและรัฐประเพณีล้านนา 
  (3)  สนับสนุนประเพณีชนเผ่า  เช่น  ประเพณีตรุษจีน  คริสต์มาส  และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 
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 6.  พัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑)  ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุเย็น  อ่างผาแดง  หนองถ้ำ  หนองผา 
  (2)  ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
  (3)  ดำเนินการพัฒนาเส้นทางเชื่อมของหมู่บ้านเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
นั้น สามารถจำแนกปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
ความต้องการของประชาชนนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี้ 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
ขอบข่ายของและความต้องการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง – การบริหาร อันจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไป 

-  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก. ปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวก ทางระบายน้ำ คับแคบและชำรุด ซึ่งสาเหตุมาจากถนน 

และทางระบายน้ำยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการบำรุงรักษา 
ข. ปัญหาการใช้ที่ดินโดยไม่ถูกต้อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ที่ดินผิดประเภท และมีการบุกรุก

ที่ดินสาธารณะ 
ค. ปัญหาการขาดแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดแหล่งน้ำ เพราะปริมาณ

น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
-  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก. ปัญหาประชาชนขาดจิตสำนึกและตระหนักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุมา

จากประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่องของส่วนรวม  ถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเอง 
ข. ปัญหาประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องขาดการเฝ้าระวังและป้องกัน  ซึ่งมี สาเหตุมาจาก

มาตรการด้านกฎหมายของท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ 

ค. ปัญหาขาดการบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนไม่เห็น
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ง. ปัญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติซึ่งมีสาเหตุจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมีจำกัด ประกอบกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอความ
ต้องการของท้องถิ่น 

-  ด้านเศรษฐกิจ 
ก. ปัญหาของการกระจายรายได้แก่ประชาชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย์ โดย

คำนึงถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค โดยไม่ได้กระจายรายได้สู่ชนบท 

ข. ปัญหาเรื่องการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่มีการส่งเสริม
อาชีพของราษฎรอย่างจริงจังหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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-  ด้านสังคม 
ก. ปัญหาการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนซึ่งมีสาเหตุจากประชาชน

ไม่เข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของตนเอง 
ข. ปัญหาด้านขยะชุมชนและสถานที่ซ่ึงมีสาเหตุจากประชาชนขาดระเบียบวินัยและการบริหาร

จัดการขยะอย่างถูกวิธี 
ค. ปัญหาด้านการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากครอบครัว ชุมชน

และภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

ง. ปัญหาด้านสวัสดิการและนันทนาการซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานของรัฐและไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เท่าที่ควร รวมทั้งไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน 
                     จ.  ปัญหาผูสู้งอายุไม่ได้รับการดูแล 

-  ด้านการเมือง – การบริหาร 
ก. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกทาง

การเมืองอาทิ เช่น การเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ  การเสนอความคิดเห็น เป็นต้น 
ข. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสาเหตุ

จากการประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร 
ค. ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขาดการกระตุ้นและพัฒนาแรงจูงใจ 
ง. ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลของตนเอง และการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบีย น
ทรัพย์สินที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

จ. ปัญหาการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งมาจากสาเหตุ
ระบบการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ล้าหลัง 

ฉ.  ปัญหาด้านการปรับปรุงระเบียบทะเบียนเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสาเหตุ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็น 

ช. ปัญหาด้านการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนซึ่งสาเหตุมาจาก
มาตรการด้านกฎหมายหย่อนยาน ประชาชนขาดการดูแลซึ่งกันและกัน 

ซ. ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
มีงบประมาณจำกัดเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย 

จากปัญหาดังกล่าวประชาชนมีความต้องการซึ่งเรียงลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ 
1) ต้องการที่จะสร้างและบูรณะสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และไฟฟ้า

สาธารณะ 
  2) ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค 
  3) ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาที่ดินอย่างมีคุณภาพ 
  4) ต้องการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  5) ต้องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  6) ต้องการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
  7) ต้องการสุขาภิบาลชุมชนให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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  8) ต้องการส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  9) ต้องการสวัสดิการและนันทนาการที่ดีแก่ประชาชน 
  10) ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  11) ต้องการความรู้ ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  12) ต้องการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  13) ต้องการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

14) ต้องการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความเป็น
เรียบร้อย ได้มาตรฐาน 

  15) ต้องการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียน และเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  16) ต้องการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  17) ต้องการปรับปรุงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  18) ต้องการปรับปรุงและพัฒนากิจการพาณิชย์ 

19)  ต้องการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  20) ต้องการที่จะมีการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  21) ต้องการที่จะบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

22) ต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางนั้น เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ปัญหา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ โดยให้
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา 
และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลางได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกล ุ่มองค์กร ทุกวัยของประชากร โดยเน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

   
วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (Vission)   

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
คือ “สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง” 

  วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นผลรวมของบทเรียนจากอดีต พิจารณาถึง
ปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า 
  พันธกิจ (Mission)  เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึงขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงาน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  ดังนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดม่งหมายเพ่ือการพัฒนาจึงมีความสำคัญในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ซึ่งหากเปรียบวิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแล้ว พันธกิจก็เป็น
เสมือนเส้นทางที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเป็น
กรอบในการดำเนินงาน  จากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน และศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลางแล้วจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง” 
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พันธกิจ (Mission)   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
  6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการ
กระจาย 
อำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น 
  8. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
  9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. จัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
  4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

6. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการ
กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
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      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิคการ SWOT 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการ
ดำเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง กำหนดวิธีการดำเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(5) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางยังมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
จุดอ่อน 

ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนที่ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการทรุดโทรมไป
ตามระยะเวลา  ประกอบกับหมู่บ้านที่อยู่ติดภูเขา และเสี่ยงต่อไฟไหม้ป่า เช่น หมู่ที่ 1 หมู่ 3 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 
12  และหมู่ 15  ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังในช่วงเดือนเมษายนอย่างใกล้ชิด  

โอกาส 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีโรงเรียนวัดหัวฝาย และมีนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดได้

รางวัลมากมาย ทำให้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ
และบุคลากรในการดำเนินงาน  
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อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
การซ่อมแซมถนนโดยเฉพาะถนนสายคลองชลประทาน ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบ

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใน
ส่วนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน สามารถดำเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคคลกรใน
การดำเนินงาน   

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้กำหนด
ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา และชาวไทยภูเขายังขาดความรู้ด้านการคุมกำเนิด  

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาล ตลอด

ทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย   

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทำให้ประชาชนต้องทำงานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน

โภชนาการ การออกกำลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานทำรวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทำให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ทำให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

อบต.สันกลาง  มีหลักการทำงานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได้  อบต.สันกลางจึง
มีความพยายามที่จะกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา  มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  งานสืบสานประเพณียี่เป็ง  เป็นต้น  จึงทำให้จึงทำให้
ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพ
ซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการทำงานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในอบต.สันกลางจะมีการประชุมพนักงาน
ประจำเดือนทุกเดือน  เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการทำงานของแต่ละส่วน  จึงทำให้
การทำงานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพ   และ
การกำหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการทำงาน เป็นการกำหนดร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภา 
ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย  และการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวไทยภูเขายังมีปัญหาเรื่องภาษา  และการเดินทางเนื่องจากอยู่ห่างไกล   

โอกาส 
กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อำนาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ทำให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดำเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้
มีอิสระในการดำเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำของอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอำนาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การผังเมือง 
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๙๐ มีการทำนาข้าว ทำไร่สับปะรด แก้วมังกร และ

ลำไย มีการทำการประมงเลี้ยงปลานิล ซึ่งตำบลสันกลางถือเป็นพื้นที่ที่ทำการเลี้ยงปลานิลมากที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอ
พาน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ซึ่งมีสถานีหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลาง และมีสถานีย่อย 8 สถานีครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย และ
เชื้อราไตรคอเดอร์มา ทดแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช 

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงาน

หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการ
พัฒนาอาชีพและการแปรรูป  

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี

ส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมจึงทำให้มีการทำงานแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ทำให้เกิดหนี้ สิน

ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทำให้ความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  

 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(3) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
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(4) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

จุดอ่อน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ

ดำเนินงานที่ผ่านมา  ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย  และการดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการดำเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พ้ืนที่มาก  การใช้เทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และที่สำคัญประชาชนยังไม่ให้ความ
ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น  การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อำเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ดำเนินการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก  มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ

และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบำบัดน้ำเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  เป็นต้น 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา โครงสร้าง
การบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้บ ริหารก็ให้ความสำคัญและ
ส่งเสริม โดยการจัดทำโครงการคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจำปีชาวไทยภูเขา และที่สำคัญไปกว่านั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลางมีโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายซึ่งที่ผ่านมามีคณะที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนกว่า 200 กว่าคณะ 
และนอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางยังมีนวัตกรรมวิถีธรรม วิถีธรรม วิถีพอเพียง ซึ่งได้รับ
คัดเลือกจากจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความดี และนวัตกรรมวิถีธรรม วิถีธรรม วิถีพอเพียง ยัง
ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า และรางวัลธรรมาธิบาลอีกด้วย 

จุดอ่อน 
จากนวัตกรรมที่หลากหลายและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทำให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

สันกลางมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้จะมีบุคลากรตามโครงสร้างที่มีความรู้ และทักษะ แต่จำนวนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ  

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีนวัตกรรมเยาวชนต้นกล้าตำบลสันกลาง ทำให้เด็กในองค์การ

บริหารส่วนตำบลสันกลางได้รับโอกาสเรียนรู้ และได้รับการฝึกประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  

อุปสรรคหรือข้อจำกัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ทำให้กระทบต่อแผนการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
อาจทำให้วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน 

(5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจำเป็นและสมควร 
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(6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(7)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ่ืน  
 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง  
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

 
จุดอ่อน  

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ในเกณฑ์ต่ำ 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 

ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายงาน  เช่น  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 
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ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ      
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นสำคัญ 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค SWOT 

จากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น รวมทั้งศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และพิจารณาจากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือโอกาสใน
การพัฒนานั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis เพ่ือประเมินศักยภาพของท้องถิ่นและ
กำหนดแนวทางในการตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strengths- S) จุดอ่อน 
(Weaknesses-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunities-O) และอุปสรรค  (Threats-T)   ซึ่งต้อง
นำมาเข้าตารางเพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 

 
จุดแข็ง  (Strengths) 
 1.  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  และการประมง 
 2.  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.  มีศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 4.  มีเอกลักษณ์ล้านนาด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา 

5.  ประชาชน  ชุมชน  ให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหาร             
ส่วนตำบล 

 6.  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย  มีน้ำสำหรับการเกษตรตลอดปี 
7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม  
8.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
9.  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

 

 

ประเด็น 

SWOT 

โอกาส 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

อุปสรรค 
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จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 1.  ประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น 
 3.  ปัญหาทางสังคม  ได้แก่  ยาเสพติด  โรคเอดส์  ผู้พิการ  เด็กด้อยโอกาส 
 4.  แรงงานไม่มีคุณภาพ  ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 5.  การจัดการด้านการตลาด  การผลิต  และรูปสินค้า  ไม่มีประสิทธิภาพ 
 6.  ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง  และไม่มีประสิทธิภาพ  

7.  มีฟาร์มปศุสัตว์จำนวนมากแต่ขาดการจัดการอย่างถูกวิธี  ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและ              
มลพิษทางกลิ่น  ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  

 8.  ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
9.  งบประมาณมีจำนวนจำกัด  มีรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
10. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

 
โอกาส  (Opportunities)   
 1.  รัฐให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
 2.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.  รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 5.  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

6.  การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
7.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

อุปสรรค (Treats) 
 1.  กฎระเบียบบางฉบับ  ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
 2.  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  เช่น  ราคาน้ำมัน  ดอกเบี้ยเงินกู้ฯ  ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ของประชาชน 
 3.  งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ทำให้การดำเนินการโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงไม่สามารถ
ดำเนินการได ้  
 4.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป         
จากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

5.  ห่วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน  
6.  ค่าครองชีพสูง  
7.  ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าแพง  
8.  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน  
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9.  เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน  
10.  สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก     

 
จากผลการวิเคราะห์ ทำให้ทราบว่า การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลสนักลางมีดังนี้ 
 1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องได้รับการบริการพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ไฟฟ้า  
ประปา  การสื่อสารอย่างทั่วถึง 
 2.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีสภาพน่าอยู่ อากาศสดใส ต้นไม้เขียวขจี และพัฒนาระบบ
นิเวศสมดุลและยั่งยืน 
 3.  กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนหัตถกรรมพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์   
 4.  ประชาชน ชุมชน  มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีหลักประกันสุขภาพ  ได้รับ
บริการด้านสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน 
 5.  สร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ให้กับประชากรวัยแรงงาน ส่งเสริมด้านการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ให้ได้อยู่อย่างปกติสุขในสังคม ประสานพหุภาคีเพ่ือให้บังเกิดประสิทธิภาพ 
 6.  พัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรอาสาสมัคร องค์กรชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึนในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.  ประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยผนึกกำลังองค์กรต่าง ๆ หน่วยงานราชการต่อต้านยาเสพติด
อย่างจริงจัง  ต่อเนื่องและเฉียบขาดด้วยระบบบริหารและจัดการที่ชัดเจน  เข้มแข็งและมีเอกภาพ 
 8.  บุคลากรได้รับการพัฒนา มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 9.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็น สามารถใช้บริหารจัดการ             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะดำเนินการ 

6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีภารกิจหลักท่ีจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
1) ด้านส่งเสริมการศึกษา 
2) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) การส่งเสริมอาชีพ การมีรายได ้การจัดให้มีตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า 
8) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.2  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีภารกิจรอง ที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
     1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา 
     3) ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา 
     4) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     5) ด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
     6) การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     7) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 

วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
               การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร       
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มี
ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์  
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1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
  

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (ระดับตัวบุคลากร) 

 
๔. การวิเคราะห์  SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
     เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จำเป็นต้อง
ศึกษาทราบถึงทิศทาง  หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป  รวมทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดระบบการพัฒนาบุคคลกรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตาม
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S)  
 ๑. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
 ๒. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ 
 ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๔.  บุคลากรทำงานเป็นทีมได้ดี 
 ๕. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๖. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๗. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม 
 ๘. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
 ๙. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม 
 ๑๐. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย  และสามารถใช้ 
 งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุ 
  ประสิทธิภาพ 
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 ๑๓. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับ  
 ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
 ๑๔. บุคลากรมีความเข้าใจ  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี 
จุดอ่อน (Weaknesses : W ) 
 ๑. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ขาดจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ๒. การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
 ๓. การดำเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง 
 ๔.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
 ๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการกำหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. องค์การบริการส่วนตำบลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ๗.  การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
 ๘.  บุคลากรขาดการทำงานเชิงบูรณาการ 
 ๙. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้
      ผลสำเร็จของงาน 
 ๑๐.  ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
 ๑๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการโอนย้ายบ่อย 
 ๑๒. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อ 
 บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบล  ขาดการติดตามประเมินผลด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบและ 
  ต่อเนื่อง 
 ๑๔. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
 ๑๕.  ผู้บริหารทุกดับระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย 
 ๑๖.  องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ 
 ๑๗.  ไม่มีการวางแผนกำลังคนที่เป็นระบบ  เพ่ือทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน 
 ๑๘.  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังคนยังถูกนำมาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
 ๑๙.  บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒๐.  องค์การบริหารส่วนตำบล ยังคงประสบปัญหาการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
 ๒๑.  บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
 ๒๒.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถสูง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 โอกาส (Opportunities : O) 
  ๑.  การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทำให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
  ๒. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล  ทำให้บุคลากรมีแรงจุงใจในการปฏิบัติราชการ 
  ๓. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
  ๔. การปรับระบบโครงสร้างตำแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ 
  บุคลากร และทำให้บุคลากรทำงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
  ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น ส่งผลให้การ 
  บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส่ 
  ๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกัน
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการ 
  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๘. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม  สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากข้ึน 
  ๙.การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
  ๑๐.ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเร่ง
    พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
อุปสรรค  (Threat : T) 
  ๑. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกดับ ทำให้การวาง
อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
  ๒. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขาด 
  แคลน 
  ๓. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
  ๔. รัฐบาลจักสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
  ๖. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ของจัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๗. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อ
   การโอนย้ายบุคลาการ 
  ๘. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ
   การเปลี่ยนแปลง 
  



แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 

หน้า | ๔๖  
 

การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

         
  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
 

                                                                                                
                        จุดแข็ง                   จุดอ่อน   

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ อบต.   1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี  เป็นวัยทำงาน  2. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงาน  3. มีภาระหนี้สิน 
     ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คำนึงถึง         
     กับการทุจริต                                                 กฎระเบียบของราชการ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้      

         

                                                                                  
        โอกาส                                                                  ข้อจำกัด 

     1.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน   1.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
          ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน         2.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
          ได้ง่าย                                                      3.  พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีไม่พอให้บริการ                                                             

 2.  มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.                        4.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้                
      อุทิศตนไดต้ลอดเวลา                                           ปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 

     3.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ             5.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
     การทำงานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                
                 จุดแข็ง                จุดอ่อน   

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย       1.  ขาดความกระตือรือร้น 
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้              2.  มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
3. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 3.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                          4.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสาย    
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                   งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

            การทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                สิ่งแวดล้อม นิติกร ฯลฯ    
      6.   มีระบบบริหารงานบุคคลที่ดี                            5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                             บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่เพียงพอ 
           6. อาคารสำนักงานยังมีไม่เพียงพอต่อการมาใช้ 
                                                                              บริการของประชาชน 
 

                                                                                  
          โอกาส                                                                  ข้อจำกัด 

       1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี                           1.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
       2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน                                        ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
       3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                             ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ   
           อบต. ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                             กลุ่มญาติพ่ีน้อง    
           ของประชาชนได้ดี                                          2.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
       4.. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                  ความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
              ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                             หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุม 

       ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล                                                                            
                                                                           3.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  
                                                                                จำนวนประชากรและภารกิจ 
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บทวิเคราะห์และแนวความคิด 
3.1 ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 ทฤษฎีการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร : POLC  
Louis A. Allen ที่ปรึกษาด้านการจัดการชาวอเมริกัน เขียนหนังสือ Management and 

Organization ขึ้นในปี ค.ศ.1958  โดย POLC เป็นทฤษฎีการจัดการที่ใส่ใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการ ไปจนถึงการประเมินผล จุดเด่นของ POLC ก็คือการให้ความสำคัญกับ
ภาวการณ์เป็นผู้นำซึ่งนี่ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ข้อดีของ POLC 
ก็คือการใส่ใจการสร้างมาตรฐานในทุกรายละเอียด เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ส่งผลดีต่อ
การประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพของการทำงานได้ดี 

P – Planning การวางแผน คือ การกำหนดกิจกรรมตลอดจนภาระกิจต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ
เอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน กำหนด “วิสัยทัศน์” และ “พันธ
กิจ” ขององค์กร (Defining Organization Vision & Mission)  สร้าง “เป้าหมาย” และ “วัตถุประสงค์” ให้
ชัดเจน (Setting Goals & Objectives) คิดค้นกลยุทธ์ที่โดดเด่น (Strategizing)  วางแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Plan of Action to Achieve Goals) 

O – Organizing การจัดการองค์กร  คือ การกำหนดโครงสร้างตำแหน่ง กำหนดบทบาท 
หน้าที่ ตลอดจนการทำงานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบรื่น และไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวมไป
ถึงการจัดระเบียบในการทำงานที่จะทำให้การทำงานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็น
ระบบระเบียบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากท่ีสุด 

L – Leading ภาวการณ์เป็นผู้นำ คือ ภาวะในการควบคุมการทำงานให้สำเร็จลุล่วง โดยต้อง
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมทำงานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้องเข้าใจการทำงานของตนเอง
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม 
สามารถที่จะนำพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จได้ 

C – Controlling การควบคุม คือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามท่ีวางไว้หรือไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเปล่า มีความสำเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานน้อยที่สุดอีกด้วย 

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ POLC ครอบคลุมการปฏิบัติการอย่างครบกระบวนการตั้งแต่ต้น
จนจบ ซึ่งทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการทั้งในเรื่องขององค์กรตลอดจนเรื่องของบุคลากร รวมถึงการ
วางแผนทุกอย่างให้ดี เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือการประเมินผลเพื่อนำผลนั้นมา
วิเคราะห์ปรับปรุงตลอดจนแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้การทำงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี 
 
3.2 การวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
สำหรับองค์กร  ซึ่งช่วยให้กำหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยัง
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บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรมขีีดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ รวมทัง้ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ 

2. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงาน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร 
4. องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติ
ราชการ มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการให้บรรลุประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. อัตรากำลังขององค์กรไม่เพียงพอ ยังขาดบางตำแหน่ง
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๒. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบ
อุปถัมภ์ 
3.  ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External) 
โอกาส (Opportunity) 

1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร ทำให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
2. การปรับระบบโครงสร้างตำแหน่งใหม่เป็นโอกาส
ในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร 
และทำให้บุคลากรทำงานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถของตน 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้
บุคลากรสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม  สนับสนุนให้พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 
5.การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานมกีาร
เปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างในการบริหารงาน สร้าง
ความสับสน ให้กับบคุลากรในการปฏิบัติงาน 

2. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
4. การยึดระเบียบการบริหารงานบุคคล ทำให้ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่
รวดเร็ว ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางแสดง TOWS Strategic Alternatives Matrix 
 
 

       ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 

      ปัจจัยภายใน 
 
 

External Opportunities 
(O)โอกาส 

1.การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร  
2.การปรับระบบโครงสร้างตำแหน่งใหม่เป็น
โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า  
3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทำความ
เข้าใจกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนบัสนุนให้
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากข้ึน 
5.การปรับบทบาทของ อปท.ทำให้บุคลากร
ต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

External Threats 
(T) อุปสรรคหรือภัยคุกคาม 

1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานมี
การเปลี่ยนแปลง สร้างความสับสน ให้กับ
บุคลากร 

2. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้าน
บุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
4. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทำ
ให้ขาดความคล่องตัวในการบริหาร 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองที่รวดเร็ว  

Internal Strengths 
(S)จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์  

2. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ตอ่เนื่อง เป็นไปตามแผนงาน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส  
4. องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการปฏิบตัิราชการ  
5. บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบลมคีวามสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

SO “Maxi-Maxi” Strategy 
SO กลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับบริการ
ประชาชน 
2.นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร KMเพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
3.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ 
อบต. อย่างเป็นระบบ 

ST “Maxi-Mini” Strategy 
ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน และใช้จุดแข็ง
หลีกเลี่ยงอุปสรรค 
1.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนา
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. 
3.เสริมสร้างระบบด้านการประสาน
เครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการบูรณ
การร่วมกัน 

Internal 
Weaknesses(W) 

1. อัตรากำลังขององค์กรไม่เพียงพอ 

๒. การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุ
แต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
3. ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่
แล้วใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงาน 

 

WO “Mini- Maxi” Strategy 
WO กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารมาใช้ในการทำงาน 
2.สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กร พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้สามารถส่ง
มอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อบต. สำหรับใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

WT “Mini- Mini” Strategy 
WT กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ 
1.ประชาสัมพันธ์หน้าที่ของพนักงาน
และบทบาทขององค์กรภายในตำบล 
2.ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ
องค์กรส่งภายนอก 
2.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึง
ผลงานที่โดดเด่นของ อบต. 



แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 

หน้า | ๕๑  
 

ปัญหาในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากำลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.   การกำหนดตำแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 

 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรทั้งอัตรากำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตรากำลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการกำหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อำนาจในการตัดสินใจ  กระจายอำนาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ   ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกำลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา  ได้ส่งผลทำให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จำเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ที่เรียกว่า  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน   ที่ได้มีการผสมผสาน
หลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการดำเนินการตามหลักกฎหมาย
มหาชน  และแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษา 
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  
บำนาญ  เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้ อเพลิง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริม  ทำนุบำรุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน  อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน  ยอดเงิน  การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางแสดงโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 

 

การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   

 “จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตคือ 
“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง” 
  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้            
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้            
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานก่อสร้าง   
3.3 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  
 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานก่อสร้าง   
3.3 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  
 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
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พันธกิจ (Mission)   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
  6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการ
กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น 
  8. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
  9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. จัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
  4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

6. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่เพ่ือรองรับการ
กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
  

 
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจำเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพทุกด้านในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
คำนึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ
ระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมล้านนา ของตำบลสันกลาง 
๒.๔  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
การบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีสหกรณ์ 
๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒.๖  ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน 
๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 
๒.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การฟ้ืนฟู ควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม
โดยกา มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
การเกษตร 

 
 ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูก
พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบ  เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม 
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพ  และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใช้ในการเกษตร 
๓.๖ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิด
แนวทางในการนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า นำไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
๔.2 ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.3 สร้างจิตสำนึกโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้าง พ้ืนฐาน
  
  

 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จำเป็น 
๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มี
น้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การ เมื อ งและการ
บริหาร 
  

 
๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการ
ยอมรับ ของทุกภาคส่วน 
๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนและ การให้การ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนา ระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
๖.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณการร่วมกัน 
๖.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตำบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
นั้น สามารถจำแนกปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
ความต้องการของประชาชนนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี้ 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
ขอบข่ายของและความต้องการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง – การบริหาร อันจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไป 

-  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวก ทางระบายน้ำ คับแคบและชำรุด ซึ่งสาเหตุมาจากถนน 

และทางระบายน้ำยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการบำรุงรักษา 
2. ปัญหาการใช้ที่ดินโดยไม่ถูกต้อง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ที่ดินผิดประเภท และมีการบุกรุก

ที่ดินสาธารณะ 
3. ปัญหาการขาดแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดแหล่งน้ำ เพราะปริมาณ

น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
 
-  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาประชาชนขาดจิตสำนึกและตระหนักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุมา

จากประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่องของส่วนรวม  ถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเอง 
2. ปัญหาประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องขาดการเฝ้าระวังและป้องกัน  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

มาตรการด้านกฎหมายของท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ 

3. ปัญหาขาดการบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนไม่เห็น
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ปัญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ  ซึ่งมีสาเหตุจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมีจำกัด ประกอบกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอความ
ต้องการของท้องถิ่น 

-  ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาของการกระจายรายได้แก่ประชาชน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย์ 

โดยคำนึงถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค โดยไม่ได้กระจายรายได้สู่ชนบท 

2. ปัญหาเรื่องการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่มีการ
ส่งเสริมอาชีพของราษฎรอย่างจริงจังหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-  ด้านสังคม 
1. ปัญหาการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชน
ไม่เข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของตนเอง 
2. ปัญหาด้านขยะชุมชนและสถานที่ ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชนขาดระเบียบ วินัยและการ

บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
3. ปัญหาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากครอบครัว 

ชุมชนและภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

4. ปัญหาด้านสวัสดิการและนันทนาการ    ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานของรัฐและไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เท่าที่ควร รวมทั้งไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน 
                     5. ปัญหาผูสู้งอายุไม่ได้รับการดูแล 

-  ด้านการเมือง – การบริหาร 
1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกทาง

การเมืองอาทิ เช่น การเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ  การเสนอความคิดเห็น เป็นต้น 
2. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสาเหตุ

จากการประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร 
3. ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขาดการกระตุ้นและพัฒนาแรงจูงใจ 
4. ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลของตนเอง และการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

5. ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งมาจากสาเหตุ
ระบบการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ล้าหลัง 

6.  ปัญหาด้านการปรับปรุงระเบียบทะเบียนเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสาเหตุ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็น 

7. ปัญหาด้านการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนซึ่งสาเหตุมาจาก
มาตรการด้านกฎหมายหย่อนยาน ประชาชนขาดการดูแลซึ่งกันและกัน 

8. ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีสาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
มีงบประมาณจำกัดเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย 
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จากปัญหาดังกล่าว  ประชาชนมีความต้องการซึ่งเรียงลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ 
1) ต้องการที่จะสร้างและบูรณะสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และไฟฟ้า

สาธารณะ 
  2)  ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค 
  3)  ต้องการที่จะให้มีการพัฒนาที่ดินอย่างมีคุณภาพ 
  4)  ต้องการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  5)  ต้องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  6)  ต้องการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
  7)  ต้องการสุขาภิบาลชุมชนให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  8)  ต้องการส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  9)  ต้องการสวัสดิการและนันทนาการที่ดีแก่ประชาชน 
  10) ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  11) ต้องการความรู้ ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  12) ต้องการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  13) ต้องการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

14)  ต้องการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความ
เป็นเรียบร้อย ได้มาตรฐาน 

  15)  ต้องการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียน และเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  16)  ต้องการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  17)  ต้องการปรับปรุงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  18)  ต้องการปรับปรุงและพัฒนากิจการพาณิชย์ 

20) ต้องการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  20)  ต้องการที่จะมีการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  21)  ต้องการที่จะบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

22)   ต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนำมาวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง 

อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. ) จำนวน    1    ตำแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( รองปลัด อบต. ) จำนวน    1    ตำแหน่ง 
สำนักปลัด อบต. 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการ 
ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    จำนวน     1     ตำแหน่ง 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ    จำนวน      1     ตำแหน่ง  
3. นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ    จำนวน      1     ตำแหน่ง 
4. นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ    จำนวน      1     ตำแหน่ง 
5. นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ    จำนวน     1  ตำแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน    จำนวน      1     ตำแหน่ง 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน   จำนวน      1   ตำแหน่ง 
8. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับชำนาญงาน    จำนวน      1     ตำแหน่ง 
9. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จำนวน      1     ตำแหน่ง 
10. พนักงานขับรถยนต์      จำนวน     1     ตำแหน่ง 
11. คนงาน       จำนวน      8    ตำแหน่ง 

 
กองคลัง  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน
ประจำป ีงานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อำนวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง )  จำนวน       1      ตำแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  จำนวน  1 ตำแหน่ง 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ  จำนวน  1 ตำแหน่ง 
4. นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ   จำนวน  1 ตำแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน  จำนวน  1 ตำแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน   จำนวน  1 ตำแหน่ง 

กองช่าง  
 

มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
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มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง )   จำนวน       1      ตำแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ระดับอาวุโส     จำนวน       2      ตำแหน่ง  
3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน    จำนวน       1      ตำแหน่ง 
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จำนวน       1      ตำแหน่ง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ) จำนวน      1      ตำแหน่ง 
2. นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ   จำนวน     1      ตำแหนง่ 
3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ   จำนวน     1   ตำแหน่ง 
4. ครู (อันดับคศ.2)     จำนวน      1      ตำแหน่ง 
5. ครู (อันดับคศ.1)     จำนวน      1      ตำแหน่ง 
6. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จำนวน      2      ตำแหน่ง 
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นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการของ
องค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดีเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จึงมีนโยบายและกลยุทธ์
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  2.จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน 

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.สันกลาง 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน
ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงาน
ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

5.นโยบายด้านการบริหาร 
  1.กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว้ 
  3.มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
  4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายใน 
อบต.สันกลาง  ดังนี้ 
  



แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 

หน้า | ๖๔  
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2564 -2566) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อ.พาน จ.เชียงราย 

   

6.นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
 1.บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
 2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
 3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน โดยให้มีอัตรากำลังในแผน

อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  ดังนี ้  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้            
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้            
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานก่อสร้าง   
3.3 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  
 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานก่อสร้าง   
3.3 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  
 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง  
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกำลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดำเนินการ
แทน 
                5. สำรวจการใชลู้กจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณท่ีสำคัญ ดังนี้ 

        1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะทำ   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันทำงาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจำปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการคำนวณ 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับการกำหนดจำนวน
ตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมาคำนวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองาน
ด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคำนวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  การจะกำหนดกรอบอัตรากำลัง ควรจะพิจารณาถึง
เป้าหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.สันกลาง  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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จากแนวทางการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีอัตรากำลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

 
ที ่

 
ส่วน

ราชการ 

 
ตำแหน่ง 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

อัตรากำลัง 
ที่ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ดำรง
ตำแหน่ง 
(อัตรา) 

อัตรา 
กำลังว่าง 
(อัตรา) 

 
หมาย
เหตุ 

1  ปลัด อบต บริหารท้องถิ่น  กลาง 1 1 -  
2 รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น  ต้น 1 1 -  
 สำนักปลัด (01)       

1  หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการท้องถิ่น  ต้น 1 1 -  
2 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
3 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
4 นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
5 นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
6 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  
7 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  
8 เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  
9 ผช.นักพัฒนาชุมชน จ้างตามภารกิจ - 1 1 -  

10 พนักงานขับรถยนต ์ จ้างตามภารกิจ - 1 1 -  
11 คนงาน จ้างท่ัวไป - 8 8 -  
  รวม 11  ตำแหน่ง   18 18 -  

 กองคลัง (04)       
1  ผู้อำนวยการกองคลัง อำนายการท้องถิ่น ต้น 1 1 -  
2 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
3 นักวิชาการเงินและบญัชี วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
4 นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
5 เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญช ี
ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  

6 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  
  รวม  6  ตำแหน่ง   6 6 -  
 กองช่าง (05)       

1  ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น  ต้น 1 1 -  
2 นายช่างโยธา ทั่วไป  อาวุโส 2 2 -  
3 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป  ปง./ชง. 1 1 -  
4 ผช.นายช่างโยธา จ้างตามภารกิจ - 1 1 -  
5 คนงาน จ้างท่ัวไป - 1 1 -  

  รวม  5  ตำแหน่ง   6 6 -  
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ที ่

 
ส่วน

ราชการ 

 
ตำแหน่ง 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

อัตรากำลัง 
ที่ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ดำรง
ตำแหน่ง 
(อัตรา) 

อัตรา 
กำลังว่าง 
(อัตรา) 

 
หมาย
เหตุ 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08)      
1  ผู้อำนวยการกอง

การศึกษาฯ 
อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ต้น 1 1 -  

2 นักวิชาการศึกษา วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
3 นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ  ปก./ชก. 1 1 -  
4 ครู (รับเงินเดือนอันดบั 

ค.ศ.1) 
สายงานการสอน  2 2 -  

5 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

จ้างตามภารกิจ - 2 2 -  

  รวม  5 ตำแหน่ง   7 7 -  
 หน่วยตรวจสอบภายใน (12)       
1  นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
วิชาการ  ปก./ชก. 1 - 1 ว่างเมือ่ 1 

ต.ค.60 
อยูร่ะหว่าง
การสรรหา 

  รวม 1 ตำแหน่ง   1 - 1  
รวมทั้งสิ้น (ทุกกอง)  40 39 1  

หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก “คนงานทั่วไป” เป็น “คนงาน” ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

 
สรุปตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่ชื่อเหมือนกับพนักงานส่วนตำบล 

 

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่รวมทั้งกรอบว่าง 
(ชื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) 

พนักงานส่วนตำบลท้ังหมด 
(รวมกรอบอัตราว่าง) 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตำแหน่ง) 
จำนวน  2  อัตรา 

1. พนักงานส่วนตำบล (มีคนครองตำแหน่ง) 
จำนวน 23 อัตรา 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  
จำนวน  -  อัตรา 

2. พนักงานส่วนตำบล (อัตราว่าง) 
จำนวน 1 อัตรา 

3. รวมทั้งสิ้น  จำนวน  2  อัตรา 3. รวมทั้งสิ้น  24 อัตรา 
สรุป พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่อเหมือนกับพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนร้อยละ 8.33 ของกรอบพนักงาน
ส่วนตำบลทั้งหมด 
                                    (จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ x 100)   =  2 x 100    = 8.33% 
                                        จำนวนพนักงานส่วนตำบลทั้งหมด              24 

หมายเหตุ : 1. พนักงานจ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล เช่น ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 2. การคำนวณนี้ไม่รวมถึงพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ผู้ดูแลเด็ก, พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ หรือ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) เช่น พนักงานดับเพลิง(ทักษะ) 
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลังทั้งหมดกับอัตรากำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีความต้องการพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารจำนวน 
2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งปลัด จำนวน 1 คน และรองปลัด จำนวน 1 คน 

สำนักปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดจำนวน  11  ตำแหน่ง 18  
อัตรา แยกเป็น ประเภทอำนวยการจำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ประเภททั่วไปจำนวน 3 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ปัจจุบันในสำนักปลัด 
อบต.มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 11 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา ไม่มีตำแหน่งว่าง  

 

กองคลัง อบต.สันกลาง มีความต้องการพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดจำนวน 6 ตำแหน่ง 6 
อัตรา แยกเป็นประเภทอำนวยการจำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ 3 อัตรา ประเภททั่วไปจำนวน 2 อัตรา 
ปัจจุบันในกองคลัง มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ไม่มีตำแหน่งว่าง 

 

กองช่าง อบต.สันกลาง มีความต้องการพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดจำนวน  4  ตำแหน่ง 5  
อัตรา แยกเป็นประเภทอำนวยการจำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง อบต.สันกลาง มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ไม่มี
ตำแหน่งว่าง 

   กองการศึกษาฯ มีความต้องการพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดจำนวน  5  ตำแหน่ง 7 อัตรา 
แยกเป็น ประเภทอำนวยการจำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา พนักงานครู 2 อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด 5 ตำแหน่ง รวม 7 
อัตรา ไม่มีตำแหน่งว่าง 

  สรุปอัตรากำลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางทุกส่วนราชการต้องการ
อัตรากำลังทั้งหมด 28 ตำแหน่ง 40 อัตรา ดังนี้  
  1. พนักงานส่วนตำบล (มีคนครองตำแหน่ง)  จำนวน   23   อัตรา  
  2. พนักงานส่วนตำบล (อัตราว่าง)    จำนวน      1   อัตรา  
  3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองตำแหน่ง)   จำนวน      2   อัตรา  
              สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)   จำนวน     -    อัตรา 
     สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. ลูกจ้างประจำ  (มีคนครองตำแหน่ง)  จำนวน     -   อัตรา 
  6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตำแหน่ง) จำนวน    5   อัตรา 
  7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  จำนวน    -    อัตรา 
  8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตำแหน่ง)  จำนวน     9  อัตรา 
  9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)   จำนวน     -   อัตรา 
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สำนักปลัด อบต. 
มีตำแหน่งข้าราชการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย  
1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก อบต. 
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
3. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน          
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  \ 
5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 
 จะพบว่า สำนักปลัดในส่วน งานนิติกร และงานสาธารณสุข มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซึ่ง
วิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้สามารถใช้วิธีจ้างเหมาบริการมาปฏิบัติงานแทนได้ และการมอบหมายงานให้ตำแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งใหม่ ในการปรับปรุงแผนครั้งต่อไป  

กองคลัง  
 กองคลังมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
3. ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี 
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ต้องการกับที่มีอยู่แล้วจะพบว่างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีจ้างเหมาแทนงานที่ขาดบุคลากรเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 

กองช่าง 
 มีข้าราชการทั้งสิ้นรวม 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา 
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
         พบว่ากองช่าง ยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานไฟฟ้า จึงใช้วิธีจ้างเหมาบริการแทนบุคลากรที่ขาด  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีตำแหน่งข้าราชการรวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. นักจัดการงานทั่วไป 
4. ครู เงินเดือนอันดับ คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง 
5. ครู เงินเดือนอันดับ คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง 
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราข้าราชการเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลสันกลาง มีปริมาณเด็กเล็ก จำนวน 46 คน สดัส่วนครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก: เด็ก = 
1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู องค์การ
บริหารส่วนตำบลได้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างเหมาบริการ เพื่อทำงานในส่วนนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีตำแหน่งข้าราชการรวมทั้งสิ้น 1 ตำแหน่ง ได้แก่ 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน มีความต้องการอัตรากำลัง 1 อัตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อรับโอน ซึ่ง
ตำแหน่งดังกล่าวได้เกลี่ยอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน จะใช้วิธีการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานทดแทนไม่ได้เพราะ
เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ 
 

จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการพบว่าอัตรากำลังที่มีอยู่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถปรับเกลี่ย
อัตรากำลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/
นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้  
  สำหรับอัตรากำลังที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กำหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีตำแหน่ง อัตรากำลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจำนวน 1 คน 
2. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน  

10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ให้มีตำแหน่งครูผู้แลเด็กเพ่ิมได้อีก 2 คน  
ซึ่งหากพิจารณาจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล 

เด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก
หลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากำลังให้เพียงพอต่อ
จำนวนเด็กได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางอาจมีความจำเป็นต้องเพ่ิมอัตรากำลังในส่วนของตำแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วนตำบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ให้
สอดคล้องกับจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีใน
กรอบอัตรากำลัง มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตำแหน่งพนักงาน  
ที่กำหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบใน
ท้องถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี 
และค่านิยมล้านนา และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักจัดการงานทั่วไป 

 - ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการและสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

 - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 
 

- ปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

 - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร  
บ้านเรือน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- จพง.ป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ 
สาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  
 

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
 

ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ สร้างงานและสร้างอาชีพ  เพ่ือเพ่ิม
รายได้ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- ผอ.กองช่าง 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- เจ้าพนักงานการเกษตร* 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษใน
ชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- จพง.ป้องกันฯ 

 - สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงินฯ 
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ 

 - รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- พนักงานส่วนตำบลทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ท้องถิ่นในทุกด้าน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

- พนักงานส่วนตำบลทุกระดับ 
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8.2 การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละ

ส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
ส่วนราชการ กรอบ

อัตรา   
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต) 1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด (01)         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
(หัวหน้าสำนักปลดั) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 8 8 8 8 - - -  

กองคลัง (04)         
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น  
(นักบริหารงานการคลัง) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน/
ชำนาญงาน 

1 1 1 1 - - -  

กองช่าง (05)         
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น 
(นักบริหารงานช่าง) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธาอาวุโส 2 2 2 2 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ระดับต้น 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
ครู 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ/
ชำนาญการ 

1 1 1 1 - - - ว่างเมื่อ 1 
ต.ค.60 

รวม 40 40 40 40 - - -  
 

7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู้ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
 3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.จัดทำ “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการที่
จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 
  1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
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  2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษา
ความรู้เก่ากำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
  5). การเข้าถึงความรู้เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
  6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทำเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบทีมข้าม
สายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 
  7). การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้การนำความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
  1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน 
  2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ , ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
  3). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, 
สถานที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
  4). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
  5). การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการนำผล
ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น , มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ข้ันตอน
ไหนได้แก่วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
  6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
  มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหน
ได้โดยอาจกล่าวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  
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  1. Knowledge is Power :ความรู้คือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 
but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความสำเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 
  3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทาง
สำคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ 
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive :นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทำให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
 

 8.นโยบายด้านภาระงาน 
  1.มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
  2.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุกงาน
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงานประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวน
การปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
 9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2.ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

 10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกัน 
  3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพ่ือให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
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11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำผล
มาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
 

 12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  1.มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  2.มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
  3.มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้
กองคลัง ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

 13.นโยบายด้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
  2.จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.ดำเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 

 14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถาน 
ซึ่งได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 
  1.พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี    . 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7 งานธุรการ 
 

2.1 งานธุรการ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ

3.1 งานธุรการ 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

    ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กำลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตรากำลังที่มีอยู่ว่า
อยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ 
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
สันกลาง เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเจ้า 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คำแนะนำปรึกษาจากผู้กำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ำซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริม ให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุ กส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้อง
ทำงานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้าง
คุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลาง ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือ
สำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนา ตาม ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที ่๑ : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การ  สุจริตธรรม 
ที่มีศักดิ์ศรี (Organization  integrity)  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ยกย่องบุคลากร/ ผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
             กิจกรรมที่ ๑ กำหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทำงานตามหลักธรรมาภิ
บาล และสร้างเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

             กิจกรรมที่ ๒ จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (knowledge Management) จากผู้เหล่านี้ทั้ง
งานทีผ่่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 
  

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational  lntegrity)  
  กิจกรรมที่ ๑ กำหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  กิจกรรมที่ ๒ ค้นหารตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลจากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง และนำมาศึกษา และประยุกต์ใช้ต่อไป  
         
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
  กิจกรรมที่ ๑ กำหนดมาตรฐานและแนวทางการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้ว                                   
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตสำนึกผ่านพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร และพรบรมราโซวาท 
  กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ 
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโซวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการรวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 
  กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ  
 กลยุทธ์ที ่๒.๒ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
  กิจกรรมที่ ๑ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ(Training Roadmap) เพ่ือให้
ทำงานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่
เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
  กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยกรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ
โดยเฉพาะเรื่อง 

• กฎหมาย  กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน 
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถ

ตัดสินใจกระทำ หรือไม่กระทำบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 
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  กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ จริยธรรมเข้าสู่ระบบราชการยุดใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษา  แนะนำ และข้อมูลข่าวสารด้านธรร
มาภิบาล 
  กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบให้คำปรึกษา แนะนำด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้ง  
ระบบ 
  กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ(Best  Pracities) ใน
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 
 
 กลยุทธ์ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น 
   กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนังงานส่วนท้องถิ่นที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• ความรู้พื้นฐานในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น 

 กลยุทธ์ที่ ๒. ๕  กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียและสู่
มาตรฐานสากล 
          กิจกรรมที่ ๑ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชากรอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 
      กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓:  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน  ย้าย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
   กิจกรรมที่ ๑ การนำเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมากำหนดไว้ในกระบวนการของการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู้ตำแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ  
   กิจกรรมที่ ๒ ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โอน  ย้าย 
 กลยุทธ์ ๓.๒  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
   กิจกรรมที่ ๑ จัดทำและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
   กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง
ชัดเจน 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร 
   กิจกรรมที่ ๑ จัดทำและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม  
     จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
   กิจกรรมที่ ๑ กำหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบาย 
   กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน(Whistleblower) 
   กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดต่อสถานการณ์
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   กิจกรรมที่ ๑  สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างเครือข่าย
การทำงานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 
   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วม
เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนจัดทำแผนจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
   กิจกรรมที่ ๓ การให้ผู้นำศาสนาหรือศาสนาสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลขององค์กร 
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางประกาศให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกำลังความ สามารถ
เพ่ือประโยชน์ของราชการประชาชน    และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พ.ศ.
2560  ดังนี้            

ข้อ  ๑  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  ๒  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  ๓  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ๔  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  ๕  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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  ข้อ  ๖  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  ๗  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
  ข้อ  ๘ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อ
มีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น  
  ข้อ  ๙   พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องรักษา
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๐  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องไม่ใช้
สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณ ี
  ข้อ ๑๑  พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

            ( นายณรงค์  ติ๊บแปง ) 
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