
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
เรื่อง  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
************************** 

 
  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี ครบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2560 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 16(5) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่               
3 พฤศจิกายน 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 -2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป 
    

ประกาศ  ณ วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

    

                (นายสาคร  สมยศ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 -  ๒๕63)  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
 

ที ่ ส านัก  /  กอง อ านาจหน้าที่ หมายเหตุ 

๑ ส านักงานปลัด อบต.     - มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองห รือส่ วนราชการใด ในองค์ การบริห ารส่ วนต าบล  
โดยเฉพาะ  รวมทั้ งก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของ        
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ เป็นไปตาม
นโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

 

๒ กองคลัง      - มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  
การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การ
ตรวจสอบใบส าคัญ   ฎีกางานเกี่ ยวกับ เงิน เดื อนค่าจ้ าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท า
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  
การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล
และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

๓ กองช่าง    - มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  
การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ      
การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุง  งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบั ติ งาน เครื่องจักรกล การควบคุม  การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับ
แผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

    
 

                                                                                                    /4. กองการศึกษา... 
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ที ่ ส านัก  /  กอง ส่วนราชการภายใน หมายเหตุ 

๔ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     - ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงาม
ของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  จัดสถานที่เพ่ือ
การศึกษา  ส่งเสริม  ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี
ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๕ หน่วยตรวจสอบภายใน     - ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน อบต.  ที่สังกัดในด้านงบประมาณ  
บัญชีและพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 

  
                       (นายสาคร  สมยศ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
************************** 

 
  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี ครบระยะเวลา การใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2560 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 16(5) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่               
3 พฤศจิกายน 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2560 จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 -2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป 
    

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

    

                (นายสาคร  สมยศ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในส านัก/กอง  
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 

ที ่ ส านัก / กอง ส่วนราชการภายใน หมายเหตุ 

1 ส านักงานปลัด อบต.  1.1 งานธุรการ  
  1.2 งานการเจ้าหน้าที่  
  1.3 งานนโยบายและแผน  
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
  1.6 งานกฎหมายและคดี  
  1.7 งานส่งเสริมการเกษตร  
  1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 
 

2 กองคลัง 2.1 งานการเงินและบัญชี  
  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

3 กองช่าง 3.1 งานก่อสร้าง  
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 

4 กองการศึกษา ศาสนา และ 4.1 งานบริหารการศึกษา  
 วัฒนธรรม 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
 

                                                    

                 (นายสาคร  สมยศ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
เรื่อง  แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
************************** 

 
  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี ครบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2560 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 16, 18 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545   ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ในการ
ประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปี 
งบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
รอบปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2563) 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

    

                (นายสาคร  สมยศ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  

 
 
 



 
 
 

ค าน า 
 

                      การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน พัฒนาก าลังคนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้ส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

                      การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี สามารถคาดคะเน
ได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  อีกท้ัง
เป็นการก าหนดทิททางและเปาาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย   

  ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ (พ.ท. 2558 – 2560) ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีเกิดความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ท. 2561 – 2563)  เพ่ือให้มีเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคนดังกล่าวข้างต้น    
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ท. 2561 – 2563)      
ไว้  ณ  ที่นี้ 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปงีบประมาณ  2561 - 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสล ี
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ๑ 
 

 
 

   
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนส่วนต าบล  (ก.จั งหวัด)              
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด  
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง       
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557  

  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลโดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  ขึ้น 

 
 

 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานจ้าง           
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่   6 พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542      
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. หลักการและเหตุผล  
 

2. วัตถุประสงค์  
 



 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ๒ 
 

 
 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สันสล ีให้เหมาะสม 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  สามารถวางแผนอัตราก าลัง   การจัดสรร
งบประมาณ   และการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร   
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี   ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 
 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตและ
แนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน   

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้ให้ค านึงถึง  

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 



 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ๓ 
 

 
 

        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประ หยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

        3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร  ในการก าหนดอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น      
ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัตงานตามกระบวนการจริง ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐานที่ว่า งานใด
ที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ    
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนัน้จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่     
ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 

       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไป ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรื้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป 

       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน   

  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งส่วนราชการเลย 
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง เป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูล    
เชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่หมาะสม
ตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

  - การจัดท ากระบวนการจริง จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะเวลายาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขื้น 

  -การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 

 
 
 

ก. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ตั้งอยู่เลขที่ 115 บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 2 ต าบลสันสลี อ าเภอ 
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า  ประมาณ 6 กิโลเมตร พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันสลี  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  363  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้       

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่าก๊อ  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลป่าหุ่ง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  และ ต าบลวังแก้ว  
    อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลเวียง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลป่าไหน่   อ าเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่                                  

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบสูง   

และมีภูเขาล้อมรอบ มีล าน้ าลาวไหลผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย  

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  
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          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การท าเกษตร 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าลาว 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่มีอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ มีป่าไม้มีต้นไม้หลากหลายชนิด 
 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลสันสลีประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน เป็นเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
เต็มพ้ืนที่  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1  บ้านโป่งเหนือ 

หมู่ที่  2  บ้านทุ่งห้า 
หมู่ที่  3  บ้านเด่นศาลา 
หมู่ที่  4  บ้านโล๊ะ 
หมู่ที่  5   บ้านสันสลี                                 
หมู่ที่  6  บ้านโป่งนก 
หมู่ที่  7  บ้านแม่ตะละ 
หมู่ที่  8  บ้านปางมะขามป้อม 
หมู่ที่  9  บ้านโชคชัยพัฒนา 

  หมู่ที่  10 บ้านสันป่าปอ 
  หมู่ที่  11         บ้านแม่ปูนน้อย 

หมู่ที่  12 บ้านทุ่งห้าเหนือ 
หมู่ที่  13 บ้านโป่งนกเหนือ 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มีจ านวน 13 หมู่บ้าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 13 หมู่บ้าน รวมเป็น 26 คน 

 
3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 

ประชากรทั้งสิ้น                  9,289   คน 
ประชากรชาย                  4,706   คน 
ประชากรหญิง                  4,583   คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25 คน/ตารางกิโลเมตร 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

สถานศึกษา 
จ านวน

คร ู

นักเรียน 
ระดับอนุบาล 

นักเรียน
ระดับประถม 

นักเรียน 
ระดับมัธยม รวม

นักเรียน 
หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต่ะละ 2 24 16 - - - - 40  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเหนือ  2 17 20 - - - - 37  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งนก (3 
ขวบ) 

2 17 23 - - - - 40 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งนก (2 ขวบ) 2 15 14 - - - - 29  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งห้า 2 18 17 - - - - 35  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันสล ี 1 7 8 - - - - 15  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นศาลา 1 12 12 - - - - 24  
 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 16 18 17 41 26 15 11 128  
 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 3 2 4 8 9 - - 23  
 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 31 25 112 73 37 43 321  
 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 16 7 12 58 90 29 20 216  
 โรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคี
วิทยา 

19 9 10 31 39 21 13 123 
 

 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 16 33 42 103 82 - - 260  
 โรงเรียนบ้านสันสล ี 5 6 5 31 16 - - 58  

รวม 107 216 225 384 335 102 87 1,349  

4.2 การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / หมู่บ้าน      1 แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน      2 แห่ง 

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ศูนย์บริการด่านต ารวจ    1 แห่ง 
- อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                         1          รุ่น 
- อส.ส ารอง                                              1          รุ่น     

4.4 องค์กรบริการทางสังคม 
- ศูนย์สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ศูนย์ฝึกอาชีพยุวสตรีภาคเหนือ 

สาขาเวียงป่าเป้า) 
- อาสาพัฒนาชุมชนระดับ หมู่บ้าน ต าบลและตัวแทนระดับอ าเภอ 

4.5 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ป่าไม้,ทราย,ดิน,แร่,หน่วยอนุรักษ์ป่าที่ ชร 25 มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน                3 รุ่น 
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ       1 รุ่น 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ     1 รุ่น 
-  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน    13 หมู่บ้าน 
-  กรรมการพัฒนาสตรีต าบล     1 คณะ 
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-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    13 หมู่บ้าน 
-  กลุ่มออมทรัพย์     13 หมู่บ้าน 

                -  อปพร.( 60 คน )       4 รุ่น 
                -  มิสเตอร์เตือนภัย       1      รุ่น 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส(์สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 13 - 9 4 - 
2 7 1 5 1 - 
3 5 - 5 - - 
4 23 1 14 8 - 
5 10 - 7 3 - 
6 7 1 4 2 - 
7 7 - 5 2 - 
8 2 - 1 1 - 
9 5 - 4 2 - 

10 7 - 6 1 - 
11 1 - - 1 - 
12 6 - 5 1 - 
13 9 - 7 2 - 
รวม 102 3 72 28 - 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 4 2 1 - 

5.2 การโทรคมนาคม 
พ้ืนที่บนเขาหมู่บ้านที่ห่างไกล สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 7,8,11 จึงมี 

ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารมาก ท าให้การประสานงานข่าวสารของทางราชการล่าช้า 

5.3 การไฟฟ้า 
ต าบลสันสลี  มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จ านวน 10 หมู่บ้านและ 

หมู่บ้านแม่ปูนน้อยหมู่ที่ 11 บางส่วนและอีก 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7,8 ยังใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องปั่นไฟ   
ที่ใช้น้ ามัน ซึ่งมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าปกติ มีเวลาจ ากัดไม่พอเพียงต่อความต้องการของราษฎร 
มีการขยายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การประกอบอาชีพ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก 

เช่น  ท าไร่ รับจ้างทั่วไปและท าสวน  
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ข้อมูล จปฐ 2.  

ประเภทอาชีพ ชาย(คน) % หญิง(คน) % รวม (คน) % 

  เกษตรกรรม – ท านา 303 8.21 254 686 557 7.54 
  เกษตรกรรม – ท าไร 1,183 32.07 1,122 30.32 2,305 31.20 
  เกษตรกรรม – ท าสวน 42 1.14 72 1.97 115 1.56 
  เกษตรกรรม – ประมง - - 1 0.03 1 0.01 
  เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 1 0.03 2 0.05 3 0.04 
  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 67 1.82 53 1.43 120 1.62 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 0.19 2 0.05 9 0.12 
  พนักงานบรษิัท 74 2.01 88 2.38 162 2.19 
  รับจ้างทั่วไป 747 20.25 730 19.73 1,477 19.99 
  ค้าขาย 86 2.33 130 3.51 216 2.92 
  ธุรกิจส่วนตัว 35 0.95 34 0.92 69 0.93 
  อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 27 0.73 42 1.14 69 0.93 
  ก าลังศึกษา 849 23.01 824 22.27 1,673 22.64 
  ไม่มีอาชีพ 268 7.26 345 9.32 613 8.30 

รวม 3,689 100.00 3,700 100.00 7,389 100.00 

 6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ธุรกจิ จ านวน 

1.ปั๊มน้ ามัน 1 แห่ง 

2.โรงงาน อุตสาหกรรม 3 แห่ง 

3.โรงสีข้าว 6 แห่ง 

4.ฟาร์มไก่                                                    1   แห่ง 

5.โรงสีข้าวโพด 6  แห่ง 

6.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง 

7.ร้านซ่อมรถยนต ์ 7 แห่ง 

8.ร้านเชื่อม/กลึงโลหะ 3 แห่ง 

9.โรงน้ าดื่ม 3 แห่ง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
          ประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,5,8,9,12 นับถือศาสนาพุทธ ประชาชน หมู่ที่ 4,6,7,10,11,13 นับถือ

ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด  มีจ านวน  5  วัด ได้แก่     
1. วัดโป่งเหนือ   (บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ 1) 
2. วัดทุ่งห้า  (บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 2และบ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ 12) 
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3. วัดศรีโพธาราม (บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 4)     
4. วัดสันสลี  (บ้านสันสลี หมู่ที่ 5) 
5. วัดม่อนนางเหลียว  (บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 9) 

ส านักสงฆ์ 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์พระธาตุคีรีหมอก  (บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7)  
2. ส านักสงฆ์ห้วยงู  (บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 11) 
3. ส านักสงฆ์แม่ปูนน้อย  (บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 11) 
4. ส านักสงฆ์ศรีสุกัลยา(รัตนคีรี) (บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8) 

โบสถ ์7 แห่ง ได้แก่ 
  บ้านสันป่าปอ  หมู่ที่ 10  จ านวน   1  แห่ง 
  บ้านโล๊ะ  หมู่ที่ 9   จ านวน   2  แห่ง 
  บ้านโป่งนก หมู่ที่ 6  จ านวน  1  แห่ง 
  บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7  จ านวน  2  แห่ง 
  บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 11 จ านวน  1  แห่ง 
 
8. ประเพณีและงานประจ าปี  

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า / ล าห้วย                      15      สาย 
-  บึง / หนอง  อื่น ๆ       9 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย        15 แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า       18 แห่ง 
-  แท็งก์เก็บน้ าประปาภูเขา        7 แห่ง 
-  บ่อโยก        13 แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน         10 แห่ง 
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จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุปการตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

รายรับจริง              
ปี 2558 

รายรับจริง              
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง         

หมวดภาษีอากร 455,317.28 499,088.60 540,070.75 546,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

71,804.00 55,851.60 118,616.40 146,800.00 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

232,480.24 229,801.80 244,150.85 200,000.00 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

0 0 0 0.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,580.00 148,531.00 120,500.00 121,200.00 

หมวดรายได้จากทุน 0 0 0 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 892,181.52 933,273.00  1,023,338.00 1,014,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
  

หมวดภาษีจดัสรร 17,301,502.16 19,439,613.31 20,089,474.06 1,993,800.00 

รวมรายได้ที่รฐับาล
เก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

17,301,502.16 19,439,613.31 20,089,474.06 19,938,000.00 

รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,730,855.00 16,063,338.00 14,077,513.00 32,223,900.00 

รวมรายได้ที่รฐับาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,730,855.00 16,063,338.00 14,077,513.00 32,223,900.00 

รวม 34,924,538.68 36,436,224.31 35,190,325.06 53,175,900.00 
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รายจ่ายตามงบประมาณ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี  

2557 
รายจ่ายจริง            
ปี 2558 

รายรับจริง          
ปี 2559  

ประมาณการปี  
2560 

จ่ายจากงบประมาณ         
    งบกลาง 981,107.50 1,022,557.00 903,798.00 15,304,820.00 
    งบบุคลากร   

(หมวดเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 

8,706,982.56 9,487,387.08 9,721,889.00 16,293,880.00 

    งบด าเนนิงาน   
(หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดคา่าธารณูปโภค)   

9,020,605.50 7,228,052.90 6,327,021.16 9,363,800.00 

งบลงทุน   
(หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

2,896,090.00 4,221,532.92 4,702,113.76 7,108,200.00 

    งบรายจ่ายอื่น  
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

9,500.00 11,000.00 11,000.00 15,000.00 

    งบเงินอุดหนุน  
(หมวดเงินอุดหนุน) 

5,314,200.00 5,652,420.73 4,951,828.72 4,917,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,928,485.57 27,622,950.63 26,617,650.64 53,003,100.00 

 
ข. สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

1.ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลียังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิ จแบบ 

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจยังถือเป็น  ส่วนน้อย 
เมื่อเทียบการท านาในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในต าบลสันสลี ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไร
จึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในต าบล สร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน
อ่ืนๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

สภาพปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) ราคาของผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 

    (2) ขาดการส่งเสริมอาชีพที่จริงจัง 
(3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมอาชีพ  
(4) ขาดตลาดรองรับการจ าหน่วยสินค้า 
(5) ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
(6) ภัยธรรมชาติ 

ความต้องการ  
(1) ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 
(2) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเพิ่ม

รายได้ 
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(3) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ม่ันคงถาวร
ให้กับประชาชนในพืนท่ี 

(4) ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะเพ่ิมเติมด้านการประกอบอาชีพ 
 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ยังคงเป็นปัญหาหลัก        

ต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ ด้านงบประมาณ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่
ส าคัญ และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ 
การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชน
ใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันสลีต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบ
กับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ท าให้เกิดละอองฝุ่น เกิดมลภาวะ 

ทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน 
ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

(2) ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามีวัชพืชปกคลุม  
ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปีและบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ า
ในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

(3) ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จ านวน 3 หมู่บ้าน 
คือหมู่ที่ 7,8,11 เพราะอยู่ห่างไกลและมีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานซี่งมีปัญหาในการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นท่ี 

(4) ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคเพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชน แต่มีปัญหาในช่วงฤดูแล้งน้ าประปาไม่เพียงพอ 

(5) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ า ไม่เพียงพอต่อการท านา  
เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่นาของตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิตเช่น ค่าขุดเจาะ
บ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพ้ืนที่พบปัญหา ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ า  
ไว้ได้หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะ แห้งขอด 

(6) การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้ านจะใช้ 
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรี   ที่องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลสันสลี แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่ก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะ
ครัวเรือน  

  (7) มีปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ขาดบคุลากรที่มีความรู้ด้านงานช่าง 

  ความต้องการ 
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
(2) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
(3) ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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(4) ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ าจัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด      
ในการอุปโภค บริโภค 

 
๓. ด้านสาธารณสุข 

ภารกิจในด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นงานส าคัญด้านหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้มอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่ปัจจุบันยังเป็น
ปัญหา เนื่องจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน ในเรื่องที่มีลักษณะเป็นงาน
ทางด้านเทคนิค ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ การศึกษา หรือความช านาญเฉพาะในเรื่องเช่นนี้อยู่มากพอสมควร  

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก,โรคมาเลเรีย ,โรคมือเท้าปาก เนื่องจากประชาชน

ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษา 
(2) ปัญหาพื้นที่ติดชายป่าและการเข้ามาของคนต่างถ่ิน 
(3) ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย 
(4) ปัญหาการให้บริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ไม่ทั่วถึงและ        

ขาดการดูแล 
(5) ปัญหาขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(6) ปัญหาด้านยาเสพติด 
(7) ปัญหาขาดความรู้เรื่องบริหารจัดการขยะของประชาชน 

     ความต้องการ 
(1) ควรมีการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
(2) จัดสรรงบประมาณส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี 

ความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนอย่างดีท่ีสุด 
(3) จัดให้มีวิธีการจัดเก็บขยะ และก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ 
(4) จัดให้มีการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
(5) จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นด้านกีฬาแก่ 

ประชาชนและเยาวชน 
(6) ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

 
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การด าเนินงานทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี    
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา มีความพร้อมเรื่องแผนงานด้านการจัดการศึกษา รวมทั้งให้ 
ความส าคัญและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    
7 ศูนย์ โดยมีการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ แม้จะมีบุคลากรตามโครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการบริหารงานอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมนั้น ต าบลสันสลี  เป็นต าบลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก 
วัฒนธรรมตะวันตก และความเจริญทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ประชาชอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน 
(2) ขาดบุคลากรในงานด้านการศึกษา   
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(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสถานที่ของหน่วยงานอื่นมีปัญหาในการใช้สถานที่ 
(4) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  
(5) งบประมาณในการพัฒนาน้อยเกินไป 
(6) ปัญหาความเสื่อมถอยของศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ความต้องการ 
(1) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้ครอบคลุม มีการส ารวจให้ชัดเจน พร้อมจัดสรรงบประมาณ 

สนับสุนนให้ดีที่สุด 
(2) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม 

 
5. ด้านการเมืองและการบริหาร 

ด้านการเมือง กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ได้ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบาย 
สามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เอง ภายใต้กรอบของกฏหมาย และ
นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน กระแสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและร่วมตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันสลี ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา  มีการแต่งตั้ งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  

ด้านการบริหาร มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่ชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม 
ภารกิจ มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรเพียงพอ  ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการ
สาธารณะ  มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีของตนเองท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ผู้บริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  โดยเน้นการท างานเป็นทีม  
มีการประชุมพนักงาน เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วน การบริหารงานมี
การน าระบบคุณธรรมมาใช้  

  ความคาดหวังของประชาชนมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีมีสู ง ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย เนื่องจากงบประมาณด้านบริการสาธารณะ    
ที่มีอยู่   ไม่สามารถตอบสนองปัจจัยพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน         
ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที มีระเบียบ
กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมากท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานค่อนข้างน้อย 
(2) ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนต าบล ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดประสบการณ์ในการท างาน  ขาดการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
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(3) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ        
บางสายงาน ตลอดจนขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 

(4) การบริหารงานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ 
(5) อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อพนักงาน อุปกรณ์ในการท างานไม่ทันสมัย 
(6) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
(7) การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  เพ่ิม

ทักษะในการท างานของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบล ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี และต่อเนื่อง 

(2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงานระหว่าง อบต.และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
(3) จัดอบรมให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
(4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน ความรู้ให้ประชาชนอย่างเข้าใจง่าย ทั่วถึง 
(5) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพ่ือบริการประชาชนได้

อย่างสะดวก รวมเร็ว 
(6) พัฒนาการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ความรวดเร็วทั่วถึง ตลอดจนออกบริการประชาชนในพื้นท่ียากและห่างไกล 
(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา และตรวจสอบการด าเนินการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ 

และเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และ      
ระดับโลก มีหน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันสลี ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
โครงการที่จะด าเนินการปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยว      
แต่ด้วยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการด าเนินที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน  นอกจากนี้การด าเนินการในประเด็นสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ควบคุมขยะและมลพิษ   
ในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย จะต้องระวังมิให้
กระทบต่อชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ,เขตอุทยานแห่งชาติ  เพ่ือท าการเกษตร 
(2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ปัญหาภัยแล้ง,ไฟป่าและหมอกควัน 
(4) ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหรรม  
(5) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
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(6) มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
(7) ปัญหาการลุกล้ าล าน้ าสาธารณะ 

ความต้องการ  
(1) ช่วยกันปลูกป่าทดแทน มีการออกมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการตัดไม้ท าลายป่าในเขต

ต าบลสันสลี 
(2) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น , ปลูกจิตส านึกแก่

หมู่ บ้ าน/ ชุมชน และนักท่ องเที่ ยวช่ วยกันดูแลแหล่ งท่ องเที่ ยว , ส่ งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

(4) จัดกิจกรรม รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน  
 

7. ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและ 

สังคมสงเคราะห์ โดยมีงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพ  
กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 
และการออมทรัพย์งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลและหมู่บ้าน ส่งเสริมการเล่นกีฬา เช่น
การจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบล การจัดสวัสดิการโครงการอาหารกลางวัน นม ให้แก่เด็กนักเรียน   การบริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(1) ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกาย  
(2) การให้ความช่วยเหลือในรูปของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด

เชื้อ HIV ไม่ทั่วถึง 

ความต้องการ 
(1) จัดให้มีสวนสุขภาพหรือสถานที่ออกก าลังกายในชุมชนหรือต าบล 
(2) จัดหาสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และคนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
(3) สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 
(4) การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 
(5) การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 
(6) การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

ค. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
1 วิสัยทศัน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 

 “ประชาชนต าบลสันสลี  มีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 



 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  17 
 

 
 

2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี แบ่งออกเป็น  7 ด้าน 
ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) ด้านส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
(๒) ด้านการส่งเสริมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาความรู้       
(3) ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
(4) ด้านการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
(5) ด้านการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้   
(6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  ส านักปลัด 
-  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และระบบสาธารณูปการ 
(๒) ด้านแหล่งน้ า 
(๓) ด้านไฟฟ้า 
(๔) ด้านประปา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  กองช่าง 
-  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

3. ด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การควบคุมและป้องกันโรค 
(2) การส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
(4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(5)  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนา มาตรฐานศูนย ์
    แจ้งเหตุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
(2) จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา 
(3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา  
     วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
(4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือ 
     แก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 
- หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาองค์กร 

(๑) ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และประชาธิปไตย 
(๒) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการ 
(๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
(๔) ด้านบริหารกิจการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
(5) ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(6) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) ด้านการเกษตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ 
     เกษตรอินทรีย์ 
(๒) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ด้านก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- กองช่าง 
- หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

7. ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
      อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ สตรี  
     เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
(3) สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
     ผู้ด้อยโอกาส 
(4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางจราจร 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและ        
     ความปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนต ารวจบ้าน อปพร. ให้ 
    ท างานอย่างมีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 
- หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

การด าเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
การด าเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชนในพ้ืนที่โดยมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และ
สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ตามพระราชบัญญัติ         
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ยังได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ท าให้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา
มากยิ่งขึ้น  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน (weak –W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส 
(Oppotrnity- O) และอุปสรรค (Threat –T) เป็นเครื่องมือ จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่และ
ความจ าเป็นพื้นฐานความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ดังนี้ 
5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 

(1) การสร้างและบ ารุงรักษาถนนหนทาง  
(2) การสาธารณูปการ  
(3) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(4) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(5) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 

  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ ก าหนด
นโยบายชัดเจนที่จะพัฒนา ต าบลสันสลี  มีเส้นทางการคมนาคม ที่สามารถติดต่อการได้ ทุกเส้นทาง ประชาชน
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า การ
ก่อสร้างระบบประปาภูเขา   

จุดอ่อน  
สภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล    

ถนนที่ใช้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง จึงท าให้ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไปมา ค่อนข้างล าบาก 
และมีพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ครอบคุลมทุกพ้ืนที่  การขยายไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 
เนื่องจากอยู่ห่างไกล จึงต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน 

บุคลากรในการด าเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย   พ้ืนที่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก มีปัญหาการควบคุมงานและตรวจรับงาน 

โอกาส 
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการตามหน้าที่ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และการประปาส่วนภูมิภาค   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลัก    
ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และมีหมู่บ้าน

อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งท าให้มีการพัฒนาที่ยากล าบาก  หรือการด าเนินการ
บางอย่างไม่อาจสามารถพัฒนาได้  ในฤดูฝนมักเกิดการทรุดตัวของหน้าดิน น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากท าลาย
ถนนเส้นทางการคมนาคม  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน   การ
ขยายไฟฟ้าและประปา อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค         
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องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนได้ เพียงให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(5) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ        

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(6) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย   
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของนักเรียน หมู่บ้านและต าบล  พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชน ใช้ออกก าลังกาย มีการส ารวจจ านวน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  เป็นการปัจจุบัน   

จุดอ่อน   
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  มีพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านห่างไกลจากโรงพยาบาลการเดินทาง 

ไปรับการรักษาเดินทางล าบาก ประชาชนยังนิยมการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ ความเชื่อของ
เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม  การบริโภคอาหารนิยมการบริโภคอาหาร ประเภท ก้อย  เนื้อดิบ ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการสาธารณะ ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ คนชรา เป็น
จ านวนมาก  บุคคลเหล่านี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาก็จะเป็นภาระแก่สังคมและคนในครอบครัว  

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทาง เช่นบุคลากร 
ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การกีฬา เป็นต้น อีกทั้งอัตราบุคลากร ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจต่างๆ  

โอกาส 
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  

มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถานีอนามัย ตลอดจนสถาบันทางศาสนา ที่สามารถรองรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนมีหน่วยงานจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ปศุสัตว์อ าเภอ
เวียงป่าเป้า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันสลี  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันสลี  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการด้านต่างๆ  

  อุปสรรค 
ภาวะสังคม ค่าครองชีพในปัจจุบัน ท าให้ประชากรต าบลสันสลี ต้องมีการย้ายที่อยู่ หรือไป 

ท างานยังต่างจังหวัด  ประชาชนต้องท างานมากขึ้น ส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพ  ทั้งด้านโภชนาการ  การออก
ก าลังกายและการพักผ่อน  รวมถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมเข้ามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิ มของ
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน  ท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวอ่อนแอ   ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดการดูแลจากครอบครัว เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ ท าให้เกิดปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมเกิดขึ้น 
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   พ้ืนที่ต าบลสันสลี เป็นพื้นที่  ที่มีประชาชนชาวเขามาก และประชาชนบางคนยังไม่มีสัญชาติ  
มีประชากรแฝงในเขตพ้ืนที่ จ านวนมาก ซึ่งท าให้การเข้ารับบริการทางสาธารณสุขไม่ทั่วถึง การป้องกันโรคติดต่อ
บางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคไข้เลือดออก  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนได้ 

ด าเนินโครงการกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรในการสร้างความปลอดภัยให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชน เช่นมีโครงการตั้งจุดตรวจและการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ มีการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับเหตุ
กรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ มีการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยอย่างสม่ าเสมอ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะท าให้ ประชาชนอุ่นใจ  

จุดอ่อน  
  ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในเกณฑ์ต่ า ตลอดจนการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความช านาญที่ถูกวิธี 
โอกาส 

  มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนงบประมาณหลังเกิดภัยพิบัติต่างๆ และหน่วยงานระดับ
จังหวัดได้สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

อุปสรรค 
การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลาง ยังขาดความแน่นอน    

ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น จ านวนพนักงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าไปสถานที่เกิดภัยต่างๆ มีจ านวนค่อนข้างจ ากัด ส่งผลให้การท างานมีความยากล าบาก
มากยิ่งขึ้น  

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(2) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การผังเมือง 

ผลการวิเคราะห์สถานการด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นพ้ืนที่ระหว่างภูเขาท าให้พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มี  

แม่น้ าลาวไหลผ่านพ้ืนที่ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ล าไย   มีโรงงานรับซื้อ 
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ผลผลิตทางการเกษตร อยู่ในพ้ืนที่ต าบลสันสลี มี สภาพภูมิประเทศที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี เช่นมีแหล่งท่องเที่ยว ดอยหมอกแดนวิไล มีหมู่บ้านโฮมสเตย์ปางมะขามป้อม เป็นต้น 

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงมักประสบปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  การ 

รวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า  ประชากรยังไม่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาอาชีพหรือรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย  การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและ
ลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการบริหารจัดการที่ดีในการให้ความดูแลและอ านวยความสะดวก 
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศวิทยา  งบประมาณในการพัฒนาค่อนข้างจ ากัด ขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการก าหนดโครงการขนาดใหญ่ 

หน่วยงานขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
โอกาส 

  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ   ชึ่งการท างานของกลุ่ม
ต่างๆในต าบลสันสลี เป็นสังคมชนบท มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเข้มแข็งของชุมชน   มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง เช่น มีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า เกษตรต าบลสันสลี  ปศุสัตว์อ าเภอเวียงป่าเป้า พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ช่วยเหลือในการด าเนินงาน  หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

ด้านการท่องเที่ยวมีทุนทางธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนา มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีการน าปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง มีการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน 
  อุปสรรค   

ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอนไม่เพียงพอต่อการครองชีพ  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในระบบ 
ทุนนิยม ท าให้เกิดหนี้สินภาคประชาชน หนี้นอกระบบ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
ไม่มีตลาดกลางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และค่าขนส่งผลิตผลทางการเกษตรสูง การจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
  ไม่มีระบบประกันราคาผลผลิตที่แน่นอน 
  ไม่สามารถดึงน้ าแม่ลาวมาใช้ได้ 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
  ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีความหลากหลายทางชีวภาพ  มี  

พืชพรรณมากหลาย สัตว์ และแมลงก็มีมาก ท าให้เกิดความสมดุล ของระบบนิเวศวิทยา เป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งห้าเหนือมีไม้ต้นผึ้ง ซึ่งในแต่ละปี จะมีผึ้งมาท ารังอยู่มากกว่า หนึ่งร้อยรัง เป็นสิ่งที่หาชม 
ได้ยากยิ่ง ประชาชนต าบลสันสลี    ยังช่วยการดูแลเขตป่าชุมชนเป็นอย่างดี   มีการสร้างจิตส านึกการปลูกป่า   
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เพ่ือให้ประชาชนเรารักและหวงแหนป่าชุมชนของตนเอง  การปลูกป่าที่ดีที่สุดก็คือปล่อยทิ้งไว้ไม่ท าลายต้นไม้
พรรณไม้ก็สามารถขึ้นเองได้  การรณรงค์ปลูกป่าก็เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ให้คงอยู่ตลอดไป 

จุดอ่อน 
ประชาชนบางกลุ่มยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรในการ  

ด ารงชีวิต เนื่องจากพ้ืนที่ป่าเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการ
ด าเนินการที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้      
การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่นการจัดการขยะ  

โอกาส 
  ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ

และเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และ      
ระดับโลก มีหน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้ มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีหน่วยงาน 
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายช่วยเหลือในการขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ ในการด าเนินการปลูกป่า  

อุปสรรค 
ทรัพยากรธรรมชาติ ของต าบลสันสลี ได้ถูกท าลายลงด้วยการเกิดเหตุ อัคคีภัยไม่ว่าจะเป็น    

ไฟป่าที่เกิดขึ้นเอง หรือจากการที่มนุษย์เราจุดเผาไร่ หรือไม่ก็ภาวะความแห้งแล้งขาดน้ า มีพ้ืนที่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติและป่าสงวนเกิดความล่าช้าในการพัฒนามีขั้นตอนมาก  การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง   ทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ท างานด้าน
สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน    

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง 

  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา มีความพร้อมเรื่องแผนงานด้านการ          
จัดการศึกษา รวมทั้งให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นมี
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  ตลอดจนชุมชนมีวัฒนธรรม  
ประเพณี   วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี
ตานก๋วยสลาก ประเพณีปีใหม่ม้ง ประเพณีโล้ชิงช้า ของเผ่าอาข่า  

จุดอ่อน 
  ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ถึงแม้จะมีบุคลากรตามโครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้

ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างสูง  ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์  
ยังขาดทักษะในการด าเนินการเกี่ยวกับ  สุขภาพอนามัยและการดูแลเด็ก  บุคลากรบางส่วนยังขาดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างไกลจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
และเป็นต าบลที่มีเด็กและเยาวชน เป็นจ านวนมาก การที่เด็กและเยาวชนต้องออกเดินทางไปเรียนหนังสือ หรือ
ท างานต่างจังหวัดจึงไม่สามารถท่ีจะรับรู้หรือ ร่วมกันสืบทอดประเพณีเดิมของตนเองได้  
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โอกาส 
  ในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 
การพัฒนาเด็กนั้นยังมีกลุ่มโรงเรียนในต าบลสันสลี  ช่วยเหลือการด าเนินงานทางด้านการศึกษา  หน่วยงาน
ภาครัฐ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้โอกาสแก่ พนักงานส่วนต าบลให้ได้รับการศึกษาอบรม       
ในด้านการดูแลเด็ก และให้ทุนการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการสอนเด็ก ตลอดจนต าบลสันสลี   
มีกลุ่มประชาชน ที่เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี 
พ้ืนเมือง, การร าดาบ, การตีกลองสะบัดชัย, และประเพณีถ่ินชนเผ่าต่างๆ   

อุปสรรค  
การถ่ายโอนการศึกษา ยังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอน เรื่องการจัดการ 

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินการด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตก   ความเจริญทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ประชาชน อยู่
ห่างไกลศาสนามากขึ้นการสื่อสารที่รวดเร็ว ไร้พรมแดน การใช้ภาษาของเด็กนักเรียนชนเผ่ามากกว่าภาษาไทย
จึงท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารเป็นปัญหาในการพัฒนา 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของต าบล  
(3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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การวิเคราะห์ด้านบุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

จุดแข็ง  
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
จุดอ่อน  
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยง 

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ 

เกิดสิ่งจูงใจ และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
โอกาส 
1.  ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
อุปสรรค 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 

 
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

  จุดแข็ง 
1.  บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 

มีระบบบริหารงานบุคคล 
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จุดอ่อน 
1.  ขาดความกระตือรือร้น 
2.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  

นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสาธารณสุข   
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ ส านักงานแคบ  

ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
โอกาส 
1.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 

ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
อุปสรรค 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 

ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ 

หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล       
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จ านวนประชากรและภารกิจ     
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี จะเป็นการพัฒนา 

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการ
ต่อสัญญาจ้าง เพ่ือให้มีบุคลากรมีการปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันสลี รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

“ภายในปี ๒๕61  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน 
ชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้ บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 
 
                   

ภารกิจหลัก  
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

      3. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
   4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีจะด าเนินการ  
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      5. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
      6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      7. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

      ภารกิจรอง      
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ 

 
 

 
   

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่ วนต าบลสันสลีได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่ง         
ส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ 1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตราก าลัง จ านวน 54 คน ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด อบต.  
มีหน้าที่ความเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนด 

ให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
  -หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น        จ านวน 1 อัตรา 

-นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ            จ านวน 1 อัตรา 
  -นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการ (ว่าง)  จ านวน 1 อัตรา 
  -นิติกรระดับช านาญการ        จ านวน 1 อัตรา 
  -นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญการ     จ านวน 1 อัตรา 

-เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับช านาญงาน        จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานธุรการระดับช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงาน        จ านวน 1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน 2 อัตรา 
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร      จ านวน 1 อัตรา 
-คนสวน        จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป       จ านวน 6 อัตรา 

  2. กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และ  

เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชี       

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้ างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
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ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
-ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น            จ านวน 1 อัตรา 

  -นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (ว่าง)         จ านวน 1 อัตรา 
  -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับช านาญการ    จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน           จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)   จ านวน 1 อัตรา 
           -เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)  จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน 1 อัตรา 

  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน 1 อัตรา 

3. กองช่าง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการ  

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร    
ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิ ศวกรรม
เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่  
น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
-ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับต้น            จ านวน 1 อัตรา 

  -นายช่างโยธา ระดับอาวุโส     จ านวน 1 อัตรา 
  -นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)   จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน     จ านวน 1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  -ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน 1 อัตรา 
  -ผู้ช่วยนายช่างก่อสร้าง      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  -คนงานทั่วไป       จ านวน 1 อัตรา 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา  

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่ เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่ งศิลปะประเพณี
ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
-ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น         จ านวน 1 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ    จ านวน 1 อัตรา 
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-เจ้าพนักงานธุรการระดับ ช านาญงาน          จ านวน 1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง) จ านวน 1 อัตรา 
-ครู (คศ.1)       จ านวน 7 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน 4 อัตรา 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก       จ านวน 1 อัตรา   
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ     จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน  

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ  การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ   
ทางราชการและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
  -นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ (ว่าง) จ านวน 1 อัตรา 
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8.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 

     1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.6 งานกฎหมายและคดี 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 

     1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

     2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

     2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3.  กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 

     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 

     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
           วัฒนธรรม 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

           วัฒนธรรม 

 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
  8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ 
ในแต่ละส่วนราชการ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ   
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีการวิเคราะห ์การก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  
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ก. วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  

จ านวนทั้งสิ้น  35,293,800  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้   

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,610,302 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 9,594,740 

    แผนงานสาธารณสุข 385,000 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 2,440,820 

    แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 620,600 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 653,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,460,400 

     แผนงานการเกษตร 45,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 1,268,938 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 35,293,800 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ 
จัดท าโครงการปีงบประมาณปี  2559  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2559 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 285,000 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 26 5,700,000 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 14 1,660,000 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52 12,313,200 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 51 13,176,100 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 11 810,000 
การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 27 14,176,400 
การพัฒนาสวัสดิการสังคม 29 1,985,000 
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ข. วิเคราะห์การเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพื่อประกอบการก าหนด 
จ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะ 
ได้ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบัน หรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
ก าลังคนและเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 

ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (บุคคล) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง

การโอน การลาออก ฯ 
3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสม 
หรือไม่ตรงไหน ใช้คนเกินกว่างาน  หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อและเพ่ิมประสิทธิภาพของคน
ในองค์กร 

แนวทางวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆหรือไม่ 
2.  นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 
     ด าเนินการแทน 
5. ส ารวจการใช้พนักงานจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการคปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว

หรือไม ่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน

และงานอนาคต 
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้สิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ        

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงานหรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ         
หน่วยงานและมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงาน         
ในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 

1.2 มาตฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น  
การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 

1. ปี  จะมี   52 สัปดาห์ 
1 สัปดาห์ จะท า    5 วัน 
1 ปี   จะมีวันท า       260 วัน  
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วันหยุดราชการประจ าปี   13 วัน 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี    10 วัน 
เฉลี่ยวันหยุดลากิจ/ลาป่วย  7 วัน 
รวมวันหยุดใน 1 ปี  30 วัน 
* วันท างานมาตรฐานของราชการใน 1ปี  230 วัน 
เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง 
(08.30 น. -16.30 น.) เวลาพักกลางวัน 1 ชม. เวลาพักส่วนตัว 1 ชม. 
* เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230x 6)  1,380 ชั่วโมง 
  หรือ 1380 x 60 82,800 นาท ี

ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
สูตรในการค านวณ 
จ านวนคน   =   ปริมาณงานทั้งหมด (1 ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น 

    เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน 
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแนห่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรือ
งานด้านการเงิน แต่มีข้อควรรหวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ 

ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี่ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้ 

ค. ข้อมูลอัตราก าลังด้านการศึกษาของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
    พนักงานส่วนต าบล จ านวน 26  คน มีคนครอง 19 คน 

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง 
ปริญญาโท 6 2 4 
ปริญญาตรี 12 4 8 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 1 - 
รวม 19 7 12 

พนักงานครู จ านวน  7  คน  มีคนครอง  7  คน 

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง 
ปริญญาโท 2 - 2 
ปริญญาตรี 5 - 5 
รวม 7 - 7 
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    พนักงานจ้าง จ านวน 21  คน มีคนครอง 20 คน 

ระดับการศึกษา รวม ชาย หญิง 
ปริญญาตรี 9 1 8 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 11 8 3 
รวม 20 9 11 
 
ง. วิเคราะห์เปรียบเทียบกับจ านวนอัตราองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มีงบประมาณและ 

ภาระหน้าที ่ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
 

อบต.สันสลี อบต.เวียง อบต.บ้านโป่ง 

ส่วนราชการต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการต าแหน่ง จ านวน
(อัตรา) 

ปลัด อบต 
(บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1 ปลัด อบต 
(บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1 ปลัด อบต 
(บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

1 รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

1 รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

1 

ส านักปลัด  ส านักปลัด  ส านักปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 หัวหน้าส านักปลัด 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 หัวหน้าส านักปลัด 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 

นักทรัพยากรบุคคล 1 นักทรัพยากรบุคคล 1 นักทรัพยากรบุคคล 1 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 
นิติกร 1 นักพัฒนาชุมชน 1 นักพัฒนาชุมชน 1 
นักพัฒนาชุมชน 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 2 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 2 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 คนงานทั่วไป 1 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 
ผช.นักวิชาการเกษตร 1   ผช.เจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน 
1 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 2   พนักงานดับเพลิง 1 
คนสวน (ทักษะ) 1     
คนงานทั่วไป 6     

กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง  
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 
1 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 

1 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 

1 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 

เจ้าพนักงานการเงินและ 1 เจ้าพนักงานการเงินและ 1 เจ้าพนักงานการเงินและ 1 
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บัญชี บัญชี บัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

1 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1 

ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ 1 ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ 1   
กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) 

1 

นายช่างโยธา 2 นายช่างโยธา 2 นายช่างโยธา 2 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1 ผช.นายช่างโยธา 1 
ผช.นายช่างก่อสร้าง 1 ผช.นายช่างโยธา 1   
ผช.นายช่างโยธา 1 คนงานทั่วไป 1   
คนงานทั่วไป 1     

กองการศึกษา ฯ  กองการศึกษา ฯ  กองการศึกษา ฯ  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ฯ) 

1 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ฯ) 

1 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ฯ) 

1 

นักวิชาการศึกษา 1 นักจัดการงานทั่วไป 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 ครู คศ.1 4 
เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี 
1 เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี 
1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 

ครู คศ.1 7 ครู คศ.1 4   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(ภารกิจ) 
1   

ผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

4 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 
(ท่ัวไป) 

1   

ผช.นักสันทนาการ 1 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1   
  คนงานทั่วไป 1   
หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

1 

รวมทั้งสิ้น 54 รวมทั้งสิ้น 48 รวมทั้งสิ้น 35 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2560 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2560 
53,003,100 บาท 51,500,000 บาท 34,200,000 บาท 

 
หมายเหตุ  รวมอัตราว่างแล้ว 
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จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีอัตราก าลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

ที ่ ส่วนราชการ ต าแหน่ง ประเภท อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง 

 
(อัตรา) 

อัตรา
ก าลัง
ว่าง 

(อัตรา) 

หมาย
เหตุ 

1  ปลัด อบต บริหารท้องถิ่น 1 1 -  
2 รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น 1 1 -  

 รวม 2 ต าแหน่ง  2 2   

1 ส านักงานปลัด  หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1 -  
3 นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชาการ 1 - 1  
4 นิติกร วิชาการ 1 1 -  
5 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 1 1 -  
6 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 -  
7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป 1 1   
8 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป 1 1 -  
9 ผช.นักวิชาการเกษตร พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
1 1 -  

10 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

2 2 -  

11 คนสวน (ทักษะ) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

12 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 6 6   
 รวม 12  ต าแหน่ง  18 17 1  

1 กองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง อ านายการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 1 - 1  
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ 1 1 -  
4 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป 2 1 1  
5 เจ้าพนักงานการเงิน 

และบัญชี 
ทั่วไป 1 1   

6 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 - 1  
7 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

8 ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

 รวม 8  ต าแหน่ง  9 6 3  
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1 กองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น 1 1 -  
2  นายช่างโยธา ทั่วไป 2 1 1  
3  เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 -  
4  ผช.นายช่างก่อสร้าง พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
1 1 -  

5  ผช.นายช่างโยธา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

6 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  
 รวม 6  ต าแหน่ง  7 6 1  

1 กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 1   
3 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 -  
4 เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
ทั่วไป 1  1  

5 ครู คศ.1 ครู 7 7 -  
6 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
5 5 -  

7 ผช.นักสันทนาการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

 รวม  7 ต าแหน่ง  17 16 1  
1 หน่วยงาน

ตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 1 - 1  

  รวม 1 ต าแหน่ง  1 - 1  
  
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังท้ังหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีมีความต้องการพนักงานส่วนต าบลประเภทบริหารท้องถิ่น
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด จ านวน 1 คน และรองปลัด จ านวน 1 คน 

ส านักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 12 ต าแหน่ง  18 อัตรา  
แยกเป็น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา  ประเภทวิชาการ จ านวน 4 อัตรา  ประเภท

ทั่วไป จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 อัตรา 
ปัจจุบันในส านักงานปลัด อบต.  มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 12 ต าแหน่ง รวม 18 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 
อัตรา  

 กองคลัง อบต.สันสลี มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  8  ต าแหน่ง         
9 อัตรา แยกเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการจ านวน 2 อัตรา ประเภททั่วไป
จ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด           
8 ต าแหน่ง รวม 9 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา  
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กองช่าง อบต.สันสลี มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 6 ต าแหน่ง 7 อัตรา      
แยกเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป จ านวน 3  อัตรา พนักงานจ้างตาม

ภารกิจจ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง อบต. มีจ านวนอัตราก าลัง
ทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 7 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา 

   กองการศึกษาฯ อบต.สันสลี มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  7  ต าแหน่ง 
17 อัตรา แยกเป็น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ประเภท
ทั่วไปจ านวน 2 อัตรา พนักงานครู 7 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 6  อัตรา ปัจจุบันใน         
กองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 7 ต าแหน่ง รวม 17 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา  

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.สันสลี มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน    
1 ต าแหน่ง 1 อัตรา แยกเป็นประเภทวิชาการจ านวน 1 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา 

  สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีทุกส่วนราชการต้องการ
อัตราก าลังทั้งหมด 36 ต าแหน่ง 54 อัตรา  

1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)    จ านวน 19  อัตรา  
2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)      จ านวน   7  อัตรา  
3.  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน   7  อัตรา  
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง)    จ านวน 14  อัตรา 
5.  พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)     จ านวน   1  อัตรา 
6.  พนักงานจ้างทั่วไป       จ านวน   7  อัตรา   

  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการพบว่าอัตราก าลัง           
มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว จึงให้คงอัตราก าลังไว้เท่าเดิม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี สามารถ
ปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของ
รัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้ 

ส าหรับอัตราก าลังที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่ง อัตราก าลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 คน 
2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้ เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้

อัตราส่วน 10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้แลเด็ก
เพ่ิมได้อีก 1 คน  

ซึ่งหากพิจารณาจ านวนเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
แล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก      

หลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอ     
ต่อจ านวนเด็กได้ องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีอาจ  มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังในส่วนของต าแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วนต าบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) 
ให้สอดคล้องกับจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลสันสล ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
จึงน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

              กรอบ อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า       
ล าดับ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง อัตรา จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

ที ่
 

ก าลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า   
 

    

    เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563   
1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
1 1 1 1 

        
2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น  

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
1 1 1 1 

        
 รวม 2 2 2 2         
 หน่วยตรวจสอบภายใน             

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 1 1 1    ว่างเดิมมีข้อ
ผูกพันกับกสถ. 

 รวม 1 1 1 1     

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
4 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  

(หัวหน้าส านักปลดัอบต.) 
1 1 1 1     

5 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 1 1 1     
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
1 1 1 1    

ว่างเดิม 

7 นิติกรช านาญการ 1 1 1 1     

8 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 1 1     
9 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1     

10 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 1 1 1 1     

11 เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

1 1 1 1     

 พนักงานจ้าง         
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2     

13 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 1 1 1     
14 คนสวน 1 1 1 1     
15 คนงานท่ัวไป 6 6 6 6     

 
รวม 18 18 18 18     

 กองคลัง         

16 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น  
(ผอ.กองคลัง) 

1 1 1 1     

17 นักวิชาการเงินและบญัชี  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 1 1 1    ว่างเดิมมีข้อ
ผูกพันกับกสถ. 

18 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 1 1 1     

19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 1 1 1 1     
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20 เจ้าพนักงานพัสด ุ 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

1 1 1 1    ว่างเดิมมีข้อ
ผูกพันกับกสถ. 

21 เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 1 1 1 1     
22 เจ้าพนักงานธุรการ  

(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
1 1 1 1    ว่างเดิมมีข้อ

ผูกพันกับกสถ. 

 พนักงานจ้าง         

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1     
24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1     

 รวม 9 9 9 9     

 กองช่าง         
25 นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น  

(ผอ.กองช่าง) 
1 1 1 1     

26 นายช่างโยธา 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

1 1 1 1    ว่างเดิมมีข้อ
ผูกพันกับกสถ. 

27 นายช่างโยธาอาวุโส 1 1 1 1     
28 เจ้าพนักงานธุรการ  

(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
1 1 1 1     

 พนักงานจ้าง         

29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1     
30 ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ทักษะ) 1 1 1 1     
31 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1     

 รวม 7 7 7 7     
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

32 นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น  
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

1 1 1 1     

33 นักวิชาการศึกษา  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 1 1 1     

34 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1     

35 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

1 1 1 1    
ว่างเดิม 

36 ครู คศ1 7 7 7 7     
 พนักงานจ้าง         

37 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 4 4 4 4     

38 ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คุณวุฒิ) 1 1 1 1     
39 นักสันทนาการ 1 1 1 1     

 รวม 17 17 17 17     

  รวมท้ังหมด 54 54 54 54     
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องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง   
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
จัดท าแผนพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลตามที่กฏหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของ         
แผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจะจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี ยังต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลสันสลี จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนด      
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคล  
ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ     

เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้ เข้ามามีส่วนร่วม  และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ             
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง    
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อของรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันสลี รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัส สมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การ
บริหาร       ส่วนต าบลสันสลี ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกัน ไม่ว่า จะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ    

ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว         
เข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธิการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่นการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น   

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ เรื่องก าหนด 
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่             
11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตน   ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง    
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่9/2558 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ดังนั้นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อ านายความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน        
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นให้ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

              10.  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา 
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้แก่ 
   1.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง 

      ข้อ  ๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีมีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้ 
                              เหมาะสม     

ข้อ  ๒. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม                
    รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
      มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

        ข้อ  ๓. พนักงานส่วนท้องถิน่พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละ และ 
                              ไม่แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ 
                     ข้อ  ๔. พนกังานส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีหลักการมีความขยันหมั่นเพียร 

อุตสาหะ มีวิสัยทัศน์เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย มีความเฉลียวฉลาดในการปรับปรุงตัว 
ปรับปรุงงานให้ทันกาลทันเวลา  
 

13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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                 ข้อ ๕. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงภูมิใจในอาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ รักในเกียรติและศักดิ์      
             มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน 

          ๑.๒  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
                          ข้อ ๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเสมอภาคโปร่งใสและ 
                                  ปราศจากอคติ 

                ข้อ  ๒. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ 
                         รวดเรว็ถูกต้องสมเหตุสมผลโดย ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ 
                          ประชาชนเป็นส าคัญ 
                 ข้อ  ๓. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้ 
                              เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
                  ข้อ  ๔. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงดูแลรักษา  และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง  

  ประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะ                            
พึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

                  ข้อ  ๕. พนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาหน่วยงานให้เป็นที่เชื่อถือ  เป็นที่พ่ึงของ 
                           ประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอ่ืน ๆ 

        ข้อ  ๖. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงรักษาความลับของทางราชการ 

                    ๑.๓   จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
         ข้อ  ๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ 
                         ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิด การช่วยท างาน 
                         และการแกป้ัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ 
                         ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
         ข้อ  ๒. พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ทั้งในด้านปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจสวัสดิการ  มีความยุติธรรม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม 

         ข้อ  ๓. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริม  
                         สนับสนนุให้เกิดความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการ 
                         ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
        ข้อ  ๔. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
                         ความสุภาพ  มีน้ าใจและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

           ๑.๔   จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
         ข้อ  ๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
                         ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟ้ือมีน้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน   
                         เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไมส่ามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
                         จะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล 
                         ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
        ข้อ  ๒. พนักงานส่วนท้องถิน่พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
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       ข้อ ๓.  พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่า 
    เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่ง    
    อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 

๑.๕  ปฏิบัติงานตามคุณธรรมของพุทธศาสนา  
          เช่น อิทธิบาท ๔ , สังฆหะวัตถุ ๔ ทศพิธราชธรรม  เป็นต้น 

๑.๖  ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
ได้แก่ความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ประชาชนมี
ส่วนร่วม ความคุ้มค่า เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
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บัญชีการค านวญจ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ชื่อเหมือนกับพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่รวมทั้ง

กรอบว่าง 
(ชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) 

พนักงานส่วนต าบลท้ังหมด 
(รวมกรอบอัตราว่าง) 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง)       
    จ านวน  12  อัตรา 

1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง) 
    จ านวน 19 อัตรา 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  
    จ านวน  1  อัตรา 

2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง) 
    จ านวน 7  อัตรา 

3. รวมทั้งสิ้น  จ านวน  13  อัตรา 
 
 

3. รวมทั้งสิ้น  26  อัตรา 

สรุป พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่อเหมือนกับพนักงานส่วนต าบล มีจ านวนร้อยละ 46.15 ของกรอบ
พนักงานส่วนต าบลทั้งหมด 

                                    (จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ x 100)   =  13 x 100    = 50 % 
                                        จ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด              26 
 
 
 
 
 
                        ผู้กรอกข้อมูล 
         (นางนงลักษณ์  ว่องไว) 
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
              ผู้ตรวจสอบ 
      (นางวิไลวรรณ  ชัยนันท์) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
 


