
 

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

ของเทศบาลต าบลเวียง 
 อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) ของเทศบาลต าบลเวียง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้นเทศบาลต าบลเวียง จึง
จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญเพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานมีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดย ใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1.  หลักการและเหตุผล 

   1.1  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558,
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล    เรื่อง    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและ
มาตรฐานของต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะต้องมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล 
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยความเห็นขอบ โดยก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเวียงจึงไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น 

 
 

 



 

2.  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
    2.1 วัตถุประสงค์          

          2.1.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงมีโครงสร้างการบริหารและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
              2.1.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
              2.1.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างให้เหมาะสม 
              2.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล            
ให้เหมาะสม 
          2.1.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงมีสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียงเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจ ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
          2.1.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียง  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
          2.1.7 เพ่ือให้เทศบาลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

  2.2 ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี 
              2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตราก าลังคน ต าแหน่ง
และหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
              2.2.2 เทศบาลต าบลเวียง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และ
เก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
              2.2.3 การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียมการรองรับ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
              2.2.4 การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
              2.2.5 การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล        และวางแผนให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมาย
ในภาพรวมได้ 

                    2.2.6 เป็นตน้แบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กรอบแนวคิด ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

                เทศบาลต าบลเวียง  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็น
เลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ



 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลเวียง เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลเวียงบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ในส่วนนี้จะค านึงถึง 

   3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง 
(Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้
เวลาที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบาง
ประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถ
ก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด / เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 



 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้ 

   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิด
ต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจ
มีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้อง
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 

   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี ้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 

   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการ
เจ้าหน้าที่ใน เทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกันโดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวน และการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 

  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดกรอบอัตราก าลัง
เป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการ
เพ่ิม/ลด จ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนที่ไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์นายอาชีพ
มากว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดย
ไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรปุอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานแต่ละ
ส่วนราชการนอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  

  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-Engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อ
ส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม / ลดลง 

 
   3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
   3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้
สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” 
โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ”  

     ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคนเชิงกล
ยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์       และ
อุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ 

 เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิ ธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
อุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง เพียงพอ 
หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 



 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการระบุ
ว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

               3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                 (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
                 การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการ
ท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของ
พนักงานส่วนเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่อง
จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบ
เลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น 3 กลุ่ม  
ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 
  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน        งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 
ประเภทแต่ เทศบาลต าบลเวียงเป็นเป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้าง
พนักงานจ้าง เพียง  2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
                (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

                     การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลต าบลเวียง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิด



 

ประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
                     ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

                     กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสาย
งาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละ
คนม ี
                    กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
                   กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
การศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่
ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
            3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

             เพ่ือเป็นก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูล
ที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลา คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
 



 
History ForecastToday

�                                      Can't measure workload by just looking at history 

�                                               Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของเทศบาลต าบล

เวียง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความ
สอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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Effective Manpower Planning Framework
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลเวียง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลเวียง บรรลุผล
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณา
ว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง



 

กับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน
ในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การวางแผนอัตราก าลังคนใน
ด้านนี้ เทศบาลต าบลเวียง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็น
ส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการศึกษา จะบรรจุให้
ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและบริการทางการด้านการศึกษาเป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลเวียง  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลเวียง  
ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ ง  ต าแหน่งรองลงมาจะเป็น 
ต าแหน่งแต่ละฝ่ายหรืองาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  
ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การ
ก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่
แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลเวียง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วยสาย

งานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และ

ค านวณระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลเวียง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ   ดังนี้ 
 จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  

                    แทนค่า     230 x 6   = 1,380 ชั่วโมง  หรือ  82,800  นาที 
 

 หมายเหตุ 
 1.  230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
 2.  6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 



 

 3.  1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
 4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลเวียง (ที่ยึดโยงกับ
ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลเวียง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับ
การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลเวียง (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียง พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน  มี 5 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา และ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบล เวียง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกเทศบาลต าบล
เวียง  รองนายกเทศบาลต าบลเวียง  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม 
หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเวียง  เป็นการวางแผนและเตรียมการใน
มุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงเชียงของเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ  และมีบริบทในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเวียง กับเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ซึ่ง
เป็นเทศบาลใกล้เคียงที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบทลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แต่ใน
เรื่องของต าแหน่งตามภารกิจงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของมีความชัดเจนตรงตามภารกิจ เช่น พนักงาน
ดับเพลิง ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของเทศบาลต าบลเวียง จึงขอเพ่ิมพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ง 
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) จ านวน 3 ต าแหน่งเพ่ือให้ตรงกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ และขอเพ่ิมอัตราก าลังในกอง
ช่างต าแหน่งนายช่างโยธา ปง. / ชง  เพ่ิมอีก 1 อัตรา นอกจากนี้เทศบาลต าบลเวียงยังขอก าหนดเพ่ิ มงาน
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ขึ้นในส านักปลัดเทศบาล  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในกองคลัง งาน
วิศวกรรม และงานสวนสาธารณะ ในกองช่าง เพ่ือให้ครอบคลุมกับภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติจริง   ส่วนต าแหน่งที่ยัง
ว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลเวียง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จะได้พนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง สามารถ
ท าให้ภารกิจงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     3.2 ขอบเขตและแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 
2563 

               คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเวียง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเป็น
ประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
               3.2.1  วิ เคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิ ดชอบของเทศบาลต าบลเวียง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหา
ของเทศบาลต าบลเวียง เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลเวียง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้อง
จัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า 
งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
               3.2.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าทคีวามรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลเวียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.2.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.2.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.2.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคคลส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง



 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลต้องไม่เกิดร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
  3.2.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.2.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชารและพันธกิจขององค์กรมยึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็นดังนี ้
   3.2.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่ วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.2.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.2.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.2.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 



 

          3.2.8  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และ ระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน            รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่าง ๆ 
          3.2.9  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  40   
ของงบประมาณรายจ่าย 
          3.2.10  ต้องการให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
          3.2.11  ให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

           3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
         การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ เทศบาลและ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาลการก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จะช่วยท าใหเ้ทศบาลต าบลเวียงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนด
กรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลเวียง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงสามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลเวียงจะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและใน
อนาคตเทศบาลต าบลเวียงจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลเวียง ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลเวียง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน ปัญหา
คนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผน
ก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลเวียง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของก าลังคนให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้ง
ก าลังคนและเทศบาลต าบลเวียง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาล
ต าบลเวียงโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเวียงเกิด
ประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
ไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบ รรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 



 

       3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  
        3.4.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
        3.4.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
        3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียง  
                3.4.2.2 ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลต าบลเวียง เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน 
และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
                3.4.2.3 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
       3.4.3 เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาลต าบลเวียง และส่งคณะท างานเพื่อปรับแต่งร่างแผน
อัตราก าลัง  
      3.4.4 เทศบาลต าบลเวียง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย  
      3.4.5 เทศบาลต าบลเวียง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   
      3.4.6 เทศบาลต าบลเวียง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด  และส่วนราชการใน
สังกัด  

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

        การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงนั้น  ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและ
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561 – 2564  ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเวียงคือ “การคมนาคมและระบบสาธาณูปการ
มีความสะดวกและปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น” ประกอบนโยบาย
ของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิด ร่วมแก้แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเวียง ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น 
และการเชื่อมโยง 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมและการขนส่ง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของการลงทุน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา และ
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นเพ่ือรองรับการพัฒนาในท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 2. ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ให้แก่
ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการตลาดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง 
 



 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีพิการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย
เพ่ือสร้างคุณภาพตลอดจนยกระดับการพัฒนาด้านการกีฬาในท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ 

ตลอดจนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่  4.2 สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการด าเนินการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของ
น้ าและตะกอน เพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ตลอดจน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัย เพ่ือการแก้ไข ปัญหาของประชาชนและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ท่ีจะเข้าไปด าเนิน
แก้ไขในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดภารกิจได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

4.1   ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

      4.1.1 ปัญหาการคมนาคมยังไม่สะดวกต้องปรับปรุงให้มีสภาพใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพพอที่จะ
พัฒนาได้อย่างสะดวกสบาย 



 

      4.1.2   ปัญหาคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
      4.1.3   ปัญหาการจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพพอที่จะ
พัฒนาได้อย่างสะดวกสบาย 

     4.1.4   ปัญหาการบริการด้านสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา   ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืน
โดยเฉพาะประปา 

 4.2   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
      4.2.1   ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   และรายได้ราษฎรยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพพอ 
      4.2.2   ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับ  และเงินทุนหมุนของกลุ่มอาชีพ  และกลุ่มเกษตรกร 
      4.2.3  ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวขาดแคลนการดูแลรักษา  และบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
      4.2.4  ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ทันสมัย  และได้มาตรฐานในระดับ
สากลท าให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับ   และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว    
      4.2.5  ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ 
              4.2.6   ปัญหาการว่างงานของราษฎรในพ้ืนที่  โดยเฉพาะนอกฤดูท าการเกษตร 
     4.2.7 ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  และคุณภาพผลผลิตต่ าไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  และวิธวีิธีการ
ผลิตใหม่ ๆ  ที่ทันสมัย 

     4.3   ปัญหาด้านสังคม 

     4.3.1 ปัญหาราษฎรยากจนบางส่วนไม่มีทุน  ให้บุตรหลานในการเรียนระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาค
บังคับ   
     4.3.2   ปัญหาราษฎรยังไม่ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง  และพอเพียง 
     4.3.3 ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการสาธารณสุข  สุขภาพอนามัย  และการสุขาภิบาล 
     4.3.4  ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้  และบุคลากรด้านสาธารณสุข  รวมทั้งการระบาดของ
โรคติดต่อและโรคระบาดรวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดไม่ครอบคลุมและทั่วถึงเฉพาะโดยโรคเอดส์ 
     4.3.5 ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง              
และจริงจังรวมทั้งการอนุรักษ์โบราณวัตถุ  และโบราณสถานที่ส าคัญ 
     4.3.6  ปัญหาการสนับสนุน  และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่นการเรียนรู้
ด้านศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่มีความต่อเนื่อง 
     4.3.7   ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันที่ชัดเจนทั่วถึง  

               4.3.8   ปัญหาการขาดแคลนสถานที่      และบุคลากรในการด าเนินการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
     4.3.9   ปัญหาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่ทั่วถึง    
  4.4   ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     4.4.1 ปัญหาการขาดความรู้   ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของราษฎร 
     4.4.2  ปัญหาการประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาค    ราชการส่วนกลางกับราชการส่วน
ท้องถิ่น  และราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีระเบียบกฎหมายหลายฉบับและเป็นเรื่องใหม่ 
บุคลากรยังขาดความรู้  ความเข้าใจโดยถ่องแท้และชัดเจน 
     4.4.3   ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร   ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ     

     4.5   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     4.5.1   ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย      และสิ่งปฏิกูลท าให้ที่ทิ้งขยะไม่พอเพียงท าให้ท าลายระบบ
ธรรมชาตินิเวศน์    



 

     4.5.2   ปัญหาไม่มีที่จัดท าบ่อฝังกลบก าจัดขยะ   เนื่องจากขาดแคลนสถานที่ 

ภารกิจทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบล
เวียงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินงานของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียง  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียง ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชนในพ้ืนที่ เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างจริงจัง  เทศบาลต าบลเวียงยังได้เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้การศึกษาเป็นหลัก  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 

      การวิเคราะหภ์ารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียง  วิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และตามกฎหมายอื่นของเทศบาล  ในการวิเคราะห์ภารกิจใช้หลัก  SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าทศบาล
ต าบลเวียงมีอ านาจหน้าที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการด าเนินการภารกิจ ตามหลัก SWOT เทศบาลต าบล
เวียงก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  (3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 (4) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 (5) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 (7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strengths)   
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกท้ังท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของเทศบาลต าบลเวียงเป็นเมือง
ท่องเที่ยวและ เป็นชายแดนน าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงคือประเทศลาว และจีน ท าให้ต้องเน้นระบบ



 

คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า นอกจากนั้นเทศบาลต าบลเวียงยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการช่าง การ
โยธา และพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เช่น หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 เส้นทางคมนาคมที่ใช้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน
ส่วนมากถึงแม้จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ถนนยังแคบ จึงท าให้การคมนาคมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การ
สัญจรไปมาค่อนข้างล าบากและมีพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

โอกาส (Opportunities) 
  ในการด าเนินการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่างเช่นไฟฟ้าและประปา เทศบาลต าบลเวียงไม่
สามารถเข้าไปด าเนินการซ้ าซ้อนได้เพียงแต่ให้การสนับสนุนในเรื่องการอ านวยความสะดวกบางอย่างเท่านั้น 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

   การขยายไฟฟ้าและประปา อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วน
ภูมิภาค เทศบาลต าบลเวียง จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถด าเนินการได้
เพียงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานสาธารณปูโภค 

จุดแข็ง (Strengths)   
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และพยายาม
ขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ และหลากหลาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกด้าน 
ซึ่งเทศบาลมีเพียงต าแหน่งนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เท่านั้น ยังขาดผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านอีกหลายอย่างเช่น วิศวกรโยธา สถาปนิก เป็นต้น 

โอกาส (Opportunities) 

  เทศบาลต าบลเวียงเป็นพ้ืนที่บริเวณชายแดน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ 
ยังติดต่อไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาวและจีน อีกทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงมีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการก่อสร้างถนน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โรงแรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลผ่านทางจังหวัดและอ าเภอในการก่อสร้าง หรือการออกแบบแปลน ต่าง ๆ  มักจะมอบหมายงานให้
เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ จึงท าให้บุคลากรของเทศบาลมีโอกาสได้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย สร้างการเป็นมืออาชีพ 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ยังไม่ค่อยชัดเจน ท า
ให้ในการปฏิบัติงานในบางครั้งยังไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ มีผลกระทบท าให้บุคลากรถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบวินัย 

 

 

 



 

  (2) งานธุรการ 

จุดแข็ง (Strengths)   
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจใน
การติดต่อประสานงานทางด้านช่าง ท าให้การติดต่อประสานงานในกองช่างค่อนข้างราบรื่นอันเป็นผลให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ส าเร็จเรียบร้อยตามก าหนดระยะเวลา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  บุคลากรไม่ค่อยได้เพ่ิมพูนความรู้ เนื่องจากในสายงานนี้ยังไม่ค่อยมีหลักสูตรอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  

โอกาส (Opportunities) 

  เทศบาลต าบลเวียงเป็นพ้ืนที่บริเวณชายแดน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ 
ยังติดต่อไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาวและจีน อีกทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงมีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการก่อสร้างถนน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โรงแรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลผ่านทางจังหวัดและอ าเภอในการก่อสร้าง หรือการออกแบบแปลน ต่าง ๆ  มักจะมอบหมายงานให้
เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ จึงท าให้บุคลากรของเทศบาลมีโอกาสได้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย สร้างการเป็นมืออาชีพ 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ยังไม่ค่อยชัดเจน ท า
ให้ในการปฏิบัติงานในบางครั้งยังไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ มีผลกระทบท าให้บุคลากรถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบวินัย 

5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strengths)   

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงในหลายงาน เช่น งานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โอกาส (Opportunities) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียง มีสถาบันการศึกษา สถานพยาบาลและโรงพยาบาล ตลอดทั้ง
สถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก และจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทางด้านนี้ 

 



 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  การด าเนินงานของเทศบาลในบางครั้ง ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากข้ึน จึงส่งผลให้ขาดความสนใจในเรื่องการหาความรู้หรือ
รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นในเรื่องของการท ามาหากินเลี้ยงชีพเป็นหลัก  

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
(1) งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths)   

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นและมีความรู้ประสบการณ์เก่ียวกับงานท่ี
ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ สามารถในบริการได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การพัฒนา
และส่งเสริมเก่ียวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ยังไม่มีความหลากหลายครอบคลุมงานในทุกด้าน ตามภารกิจของ
เทศบาล ท าให้ในบางภารกิจที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน หรือมีผู้ปฏิบัติงานแต่ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร 

โอกาส (Opportunities) 

  ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของภารกิจ และพยายามเพ่ิมอัตราและบุคลากรที่ยังขาดแคลนใน
การปฏิบัติงานด้านนี้ โดยการก าหนดอัตราต าแหน่งเพ่ิมและสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  เทศบาลยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2) การประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

จุดแข็ง (Strengths)   

  ผู้บริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยเน้นการท างาน
เป็นทีมและเน้นความสามัคคี สร้างความเป็นจุดเด่นและเป็นผู้น าในทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมในการอบรมและจัดอบรมต่าง ๆ เช่น การป้องกันอัคคีภัยในบ้าน ส านักงาน และโรงเรียน 
การจัดอบรมกู้ชีพกู้ภัย เน้นการประสานงานมีเครือข่ายในการท างาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  เทศบาลต าบลเวียง ยังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกหลาย
อย่าง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ครบวงจร 

โอกาส (Opportunities) 

  เทศบาลต าบลเวียง ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของอ าเภอ เป็นที่ตั้งและอยู่ใกล้กับส่วนราชการระดับ
อ าเภอต่าง ๆ เช่น สถานีต ารวจภูธร โรงพยาบาล ส านักงานอ าเภอ หน่วยงานทางทหารต่าง ๆ ทั้งทางบกและทาง



 

น้ า ท าให้ง่ายต่อการประสานงานและขอความช่วยเหลือ กรณีมีเหตุจ าเป็นในการระงับและบรรเทาเหตุสาธารณภัย
ต่าง ๆ  

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  เทศบาลต าบลเวียง ยังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกหลาย
อย่าง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ครบวงจร 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  (1) งานรักษาความสบง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จุดแข็ง (Strengths)   

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้มีความรู้และมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านนี้โดยตรง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ นอกจากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วผู้ช่วยเหลือ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป ซึ่งภารกิจงานไม่ตรงกับภารกิจหลักที่ปฏิบัติ คือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าให้ในการปฏิบัติภารกิจไม่สามารถจะท าให้เต็มที่เนื่องจากมีข้อจ า
กับเก่ียวกับลักษณะงานในหน้าที่ไม่ตรงกับต าแหน่ง 

โอกาส (Opportunities) 

  เทศบาลต าบลเวียงเป็นพ้ืนที่บริเวณชายแดน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ 
ยังติดต่อไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาวและจีน อีกทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงมีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการก่อสร้างถนน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โรงแรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย งานเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จึงมีอยู่มากมายหลายอย่าง จึงท าให้บุคลากรของเทศบาล
มีโอกาสได้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย เสมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา สร้างการเป็น
มืออาชีพ 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ นอกจากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วผู้ช่วยเหลือ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป ซึ่งภารกิจงานไม่ตรงกับภารกิจหลักที่ปฏิบัติ คือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าให้ในการปฏิบัติภารกิจไม่สามารถจะท าให้เต็มที่เนื่องจากมีข้อจ า
กับเก่ียวกับลักษณะงานในหน้าที่ไม่ตรงกับต าแหน่ง 

  5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (2) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
   (3) การท่องเที่ยว 
   (4) การผังเมือง 
 
 
 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง (Strengths)   

  เทศบาลต าบลเวียงเป็นพ้ืนที่บริเวณชายแดน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ 
ยังติดต่อไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านคือ ลาวและจีน อีกทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงมีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการก่อสร้างถนน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โรงแรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย มีจุดเด่นเรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยวและการท าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกผลไม้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลเวียง มีอาชีพเกษตรกร จึงมักมีปัญหาการว่างงานหลังฤดู
เก็บเก่ียวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ
และการแปรรูปผลผลิต อนึ่งเทศบาลต าบลเวียงยังขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานในด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเต็มที่ 

โอกาส (Opportunities) 

  แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางบริหารมาเน้นหนักการมี
ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน  และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
อีกท้ังนโยบายยังเป็นนโยบายที่ส าคัญของผู้บริหาร ในการจะพัฒนาทางด้านการพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  ความไม่เป็นเอกภาพในการพัฒนาและตัดสินใจ ในการด าเนินการในบางเรื่องต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ท าให้ต้องประสานงานและขออนุญาตหน่วยงานเหล่านั้นเสียก่อน ท าให้บางครั้งเกิด
ความล่าช้าและไม่ทันการตลอดจนไม่สามารถด าเนินการได้ 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

  (๑) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths)   

  เทศบาลต าบลเวียง สามารถท่ีจะเกลี่ยงานเหล่านี้ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้มีผู้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  การที่มีบุคลากรที่รับผิดชอบแทนผู้มีหน้าที่โดยตรง ก็สามารถท าได้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้
ส าเร็จเรียบร้อยได้เหมือนผู้ที่มีหน้าที่โตยตรง เพราะขาดความรู้และประสบการณ์ 

โอกาส (Opportunities) 

  ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของภารกิจ และพยายามเพ่ิมอัตราและบุคลากรที่ยังขาดแคลนใน
การปฏิบัติงานด้านนี้ โดยการก าหนดอัตราต าแหน่งเพ่ิมและสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  เทศบาลยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน 



 

  5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   (3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths)   

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  เทศบาลต าบลเวียง ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการด าเนินงานที่
ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน จึงท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการ
ด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้อง
ใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และท่ีส าคัญ
ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็น
ต้น 

โอกาส (Opportunities) 

  ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและ
เป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มีหน่วย
ด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน ตลอด
ทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ
ควบคุมขยะและมลพิษในชุมชนได้ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น บ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย
จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 (1) งานสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strengths)   

  เทศบาลต าบลเวียง สามารถท่ีจะเกลี่ยงานเหล่านี้ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้มีผู้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 



 

  เทศบาลต าบลเวียง ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการด าเนินงานที่
ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน จึงท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการ
ด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้อง
ใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และท่ีส าคัญ
ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็น
ต้น 

โอกาส (Opportunities) 

  ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของภารกิจ และพยายามเพ่ิมอัตราและบุคลากรที่ยังขาดแคลนใน
การปฏิบัติงานด้านนี้ โดยการก าหนดอัตราต าแหน่งเพ่ิมและสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  เทศบาลยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน 

  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) การจัดการศึกษา 
   (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths)   

  ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยบรรจุโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันการท านุบ ารุงทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในเทศบัญญัติ เพ่ือสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  เทศบาลต าบลเวียงยังขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เก่ียวกับงานด้าน
การศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม บางครั้งท าให้ขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunities) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียง เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาและทางศาสนา ท าให้มีแนว
ร่วมและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการในด้านนี้พอสมควร 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  ปัจจุบันมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการด าเนินงานทางด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นจ านวนมาก และขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ท าให้บางครั้งการจัดท าโครงการหรือ
ปฏิบัติงานทางด้านนี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน และความผิดทางวินัยของผู้
ด าเนินงาน 

 

 



 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (1) งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths)  

   เทศบาลต าบลเวียง สามารถท่ีจะเกลี่ยงานเหล่านี้ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้มีผู้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

  เทศบาลต าบลเวียงยังขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เก่ียวกับงานด้าน
การศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม บางครั้งท าให้ขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunities) 

  ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของภารกิจ และพยายามเพ่ิมอัตราและบุคลากรที่ยังขาดแคลนใน
การปฏิบัติงานด้านนี้ โดยการก าหนดอัตราต าแหน่งเพ่ิมและสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   

  เทศบาลยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างได้ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน 

  5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  (1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
  (3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
  (4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จุดแขง็ (Strengths)   
  ผู้บริหารมีนโยบายให้ความส าคัญกับการประสานงาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือหน่วยงาน

ภายนอกทุกหน่วยงาน ในอันที่จะท าให้ภารกิจของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นย้ าในทุกงานและ
ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลเวียง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยหน่วยต่อการบูรณาการร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงร่วมกับหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน 

โอกาส (Opportunities) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียง เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาและทางศาสนา ท าให้มีแนว
ร่วมและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการในด้านนี้พอสมควร 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   
  ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยหน่วยต่อการบูรณาการร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงร่วมกับหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน 



 

การวิเคราะห์บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

จุดแข็ง (Strengths)   
  บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียง ที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ สามารถประสานงาน ให้การสนับสนุน 
หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยหน่วยต่อการบูรณาการร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงร่วมกับหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน 

โอกาส (Opportunities) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียง เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาและทางศาสนา ท าให้มีแนว
รว่มและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการในด้านนี้พอสมควร 

อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats)   
  ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เอ้ืออ านวยหน่วยต่อการบูรณาการร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงร่วมกับหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลเวียงได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ และแผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกเทศมนตรีเป็นส าคัญ 

6.    ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลจะด าเนินการ 

         เทศบาลต าบลเวียงได้พิจารณาวิเคราะห์จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2563  แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  เห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่
ต้องด าเนินการ  มีดังนี้   

เทศบาลต าบลเวียง มีภารกิจหลักท่ีจะต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(5) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อยใจและสวนสาธารณะ 
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
(8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

เทศบาลต าบลเวียง มีภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) การป้องกันและการระงับโรคติดต่อ 
(2) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 



 

(5) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน /สังคม /การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
(6) การส่งเสริมการเกษตรและการสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

7.   สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
     วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลเวียง 
              การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก ่

1.1 S มาจาก Strengths  
                            หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.1.1  W มาจาก Weaknesses  
                            หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
              2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
                      2.1  O มาจาก Opportunities  
                           หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
                      2.2 T มาจาก Threats  
                            หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลเวียง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลและพ้ืนที่ใกล้  
    เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
    รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ  
    เทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
    หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 



 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ 
   ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างานและ เทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงนิเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่ 
    เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความ 
    ยากของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลเวียง (ระดับองค์กร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
   ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้ 
   จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงาน 
    มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้  
    สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา 
    โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
   ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ   
   ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ 
   พ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ 
    หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
    ของ เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  
    จ านวนประชากร และภารกิจ 

 
 



 

ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
  2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
       3.บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบ
อัตราก าลังและการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
  4. การก าหนดต าแหน่ง / การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  1. การจักท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right mam on the right job 
  2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัลตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ 
   3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 
  4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ  จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สภาวะโลกาภิวัตน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ (New 
public administration model) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย 
ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหาร
ราชการ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ 

         8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

            จากการที่เทศบาลต าบลเวียง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดย
เทศบาลต าบลเวียงได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจาก
สภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดส่วนราชการ ตาม
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

         ส านักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล 



 

         กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวและได้รับมอบหมาย 

         กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

        กองการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง  ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เ พ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

       หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในเทศบาล ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชีการ
บัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

      ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
     1.1 งานทะเบียนราษฎร 
     1.2 งานพัฒนาชุมชน 
     1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.4 งานนิติการ 
     1.5 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
     1.6 งานรักษาความสงบ 
     1.7 งานสาธารณสุข 
     1.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
     1.1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
     1.1 งานทะเบียนราษฎร 
     1.2 งานพัฒนาชุมชน 
     1.3 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.4 งานนิติการ 
     1.5 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
     1.6 งานรักษาความสงบ 
     1.7 งานสาธารณสุข 
     1.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     1.9 งานสุขาภิบาลอนามัย 
สิ่งแวดล้อม 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
     1.1.1 งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
ข้อ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ข้อ 2  ส่งเสริมการสร้างงานและ
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัว ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
(OTOP) ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการตลาดเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง 



 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ ข้อ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
เดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

1.2 ฝ่ายธุรการ 
     1.2.1 งานธุรการ 
     1.2.2 งานรัฐพิธี 
     1.2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร 

1.2 ฝ่ายธุรการ 
     1.2.1 งานธุรการ 
     1.2.2 งานรัฐพิธี 

      1.2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร 

ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอ าเภอ
และจังหวัด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ 
ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข การควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคให้มีคุณภาพโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
ข้อ 4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ให้ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ 
ตลอดจนยกระดับการพัฒนาด้านการ
กีฬาในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย มลพิษ
ทางอากาศ ตลอดจนรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 



 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ข้อ 2 สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน
ในการด าเนินการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
ฝายต้นน้ า (Check Dam) เพ่ือ
ชะลอการไหลของน้ าและตะกอน 
เพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ข้อ 1 ส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ข้อ 2 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและ
การให้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข้อ 3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และเทคโนโลยี 

 



 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
     2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
     2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
      2.4 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ข้อ 2 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและ
การให้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข้อ 3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

3. กองช่าง 
     3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
     3.2 งานธุรการ 
     3.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
     3.4 งานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
     3.1 งานแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
     3.2 งานธุรการ 
     3.3 งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
     3.4 งานสาธารณูปโภค 
     3.5 งานวิศวกรรม 
     3.6 งานสวนสาธารณะ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน 
ข้อ 1 การพัฒนาโครงสร้างระบบ
คมนาคมและการขนส่ง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการลงทุน 
ข้อ 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ น้ าประปา 
และไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
ข้อ 3 การพัฒนาด้านการผังเมือง
และการควบคุมอาคาร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 

 



 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ข้อ 2  พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสทันสมัย เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและ
การให้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข้อ 3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

4. 4. กองการศึกษา 
5.      4.1 งานส่งเสริมการศึกษา 
6. ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.      4.2 งานธุรการ 

8. 4. กองการศึกษา 
9.      4.1 งานส่งเสริมการศึกษา 
10. ศาสนาและวัฒนธรรม 

      4.2 งานธุรการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ 
ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข การควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคให้มีคุณภาพโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
ข้อ 4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ให้ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ 
ตลอดจนยกระดับการพัฒนาด้านการ
กีฬาในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 

 



 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ข้อ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศาสนา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ข้อ 2  พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสทันสมัย เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและ
การให้บริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข้อ 3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

 

การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 

     “การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความสะดวกและปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น” 

พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงระบบคมนาคมการขนส่งและการสัญจรให้มีความสะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า 
 พันธกิจที่ 2 จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับผู้ติดเชื้อ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ การผังเมือง และการควบคุมอาคาร ให้มีความสะดวกและปลอดภัย 
 พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและจัดหาตลาดให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทุกคน ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 พันธกิจที่ 8 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติและปราศจากมลภาวะ 

 พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 



 

 พันธกิจที่ 10 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน 
 พันธกิจที่ 11 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
 พันธกิจที่ 12 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน เ พ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยง 

ข้อ 1 การพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมและการขนส่ง 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุน 
ข้อ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ าประปา 
และไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ 
ข้อ 3 การพัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ข้อ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ 2  ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
(OTOP) ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการตลาดเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนในอาชีพและมีรายได้ที่ม่ันคง 
ข้อ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและจัดหาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระดับอ าเภอและจังหวัด 
 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข การ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้มีคุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
ข้อ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ ตลอดจนยกระดับ
การพัฒนาด้านการกีฬาในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ตลอดจนรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
ข้อ 2 สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการด าเนินการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check 
Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและตะกอน เพ่ือเสริมสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 

ข้อ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ข้อ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข้อ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ข้อ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย 
ข้อ 2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กร ให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสทันสมัย เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ข้อ 3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 



 

ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงด้วยเทคนิค Swot Analysis 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลเวียง เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ Swot Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยง 

 จุดแข็ง (Streng = S) 

 1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

การคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการมี

ความสะดวกและปลอดภัย 
ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุนภายในท้องถิ่น และการ

เชื่อมโยง 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ

สมบูรณ์และยั่งยืน 

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดี
งาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

ตลอดจน ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา 

ส่งเสริมการสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนและการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน ตลอดจนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 2. บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
      3. งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่ลูกรังอยู่ในพื้นท่ี ส่วนต้นทุนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 

 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลเวียงไม่สามารถด าเนินโครงการเองได้ 
 2. งบประมาณของเทศบาลต าบลเวียงมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ านวน
มากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิน่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาล 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 

 1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลเวียงยังไม่มีความช านาญ
และบุคลากรเฉพาะทาง 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน / ต าบล 
 2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
 3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 

 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
 4. เกษตรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
 5. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. มีกฎหมายดานวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
 2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
 3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 
 1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 



 

 3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากรเทศบาลต าบลเวียง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ใสระดับที่พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
 4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 5. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
 2. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 
 1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และเทคโนโลยี 
 2. มีนโยบายที่สร้างความมั่นคงและขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
 3. มีระบบสวัสดิการ ด้านที่พักอาศัย ด้านการศึกษาบุตร และด้านการรักษาพยาบาลที่ดีต่อบุคลากร 
 4. ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่มีความพร้อม 
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอ และระบบซอฟแวร์เพ่ือการบริหาร แต่ยังมีจุดอ่อนจากการน าไปใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลในภาพรวมและในแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาดีขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านความถูกต้อง ความ
ทันสมัย ความทันเวลาต่อการใช้งาน ความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. กระแสการแข่งขันขององค์กรผลักดันให้ทุกองค์กรเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคในการด าเนินการ
พัฒนาขององค์กรให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง 
 2. การบริหารภายใต้ระบบราชการแบบเดิม ซึ่งยังไม่คล่องตัวและระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากร
หลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน เป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นภาวะ
คุกคามอย่างหนึ่ง 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
 3. มีประมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดเชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
การตัดสินใจในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้เทศบาลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 
1. ขาดการบูรนาการและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. ผู้บริหารเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
 2. เน้นการท างานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี 
 3. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ที่ตั้งของเทศบาลอยู่ศูนย์กลางของอ าเภอท าให้ง่ายต่อการประสานงานและขอความช่วยเหลือ 
 
 



 

  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 

 1. ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จุดแข็ง (Streng = S) 
 1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง 
การบริหาร และการพัฒนาบุคลาท้องถิ่น 
 2. บุคลากรเทศบาลต าบลเวียง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
 4. ประชากรภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี สามารถ
จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในงานของราชการได้ 
 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 โอกาส (Opportunity=O) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat=T) 
 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลัง
ของเทศบาลต าบลเวียง เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)   จ านวน 1 อัตรา 
 2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น   (รองปลัดเทศบาล)  จ านวน 2 อัตรา 

ส านักปลัดเทศบาล 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 มีบุคลากรปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
 3. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน 1 อัตรา 
 4. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 
 5. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน 1 อัตรา 



 

 6. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน 1 อัตรา 
 7. นิติกรช านาญการ     จ านวน 1 อัตรา 
 8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
 9. พนักงานสูบน้ า     จ านวน 1 อัตรา 
 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 1 อัตรา  
 11. คนสวน      จ านวน 2 อัตรา 
 12. พนักงานขับรถยนต์     จ านวน 2 อัตรา 
 13. คนงานทั่วไป      จ านวน 15 อัตรา 
 
กองคลัง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบส าคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับ 
การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน 
รายได้และรายจ่ายเงินอ่ืน ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 มีบุคลากรปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  จ านวน 2 อัตรา 
 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน   จ านวน 2 อัตรา 
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน 1 อัตรา 
 5. คนงานทั่วไป      จ านวน 1 อัตรา 
 
กองช่าง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

 บุคลากรปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 2. นายช่างโยธาช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 
 3. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 
 4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน 1 อัตรา 
 5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน 1 อัตรา 
 6. คนงานทั่วไป      จ านวน 1 อัตรา 
 
 
 
 
 



 

กองการศึกษา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาล อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อน
ปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมความพร้อมรับถ่ายโอนการจัด
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน 
การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 บุคลากรปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 1. ครู (อันดับ คศ.1)     จ านวน 6 อัตรา 

 2. ครู (อันดับครูผู้ช่วย)     จ านวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จ านวน 1 อัตรา 

 4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จ านวน 4 อัตรา 
 5. คนงานทั่วไป      จ านวน 1 อัตรา 
 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งของเทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงของ 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์การเพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 

  ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
   1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน / ปรับ
ต าแหน่ง การโอน การลาออก ฯลฯ 
   3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ 
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
   แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
   1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
   2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
   3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
   4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้
ใครด าเนินการแทน 
   5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
   6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม ่
   7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
   8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ / ทักษะเหมาะกับงาน
ปัจจุบันและงานอนาคต 



 

   9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
   10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

  ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1. การค านวรจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 
ประการ 
    1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปี
ของหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม / ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานใน
ปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
 
    1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้ในการ
ท างานแต่ละชิ้น 
    การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
    1 ปี จะมี    52 สัปดาห์ 
    1 สัปดาห์จะท า      5 วัน 
    1 ปี จะมีวันท างาน                  265 วัน 
    วันหยุดราชการประจ าปี   13 วัน 
    วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)   10 วัน 
    คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย   7 วัน 
    รวมวันหยุดใน 1 ปี   30 วัน 
    วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี 230 วัน 
    เวลาท างานมาตรบานของข้าราชการใน 1 ปี  6 ชั่วโมง 
    (08.30 น. – 16.30 – เวลาพักลางวัน 1 ชม. – เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
    เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 × 6)   1,380 ชั่วโมง 
    หรือ  (1,380 × 60)     82,800 นาที 
    ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
  สูตรในการค านวณ 
    จ านวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (1 ปี) × เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น 
              เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

  2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระว่างส าหรับการค านวณแบบนี้คือ 

   2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
   2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะ
พิจารณาถึงเป้าหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ 



 

    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
    4) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
    5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
    6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
    7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในอยู่ในปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลเวียงมีความต้องการพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร จ านวน 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ 
ต าแหน่งปลัดเทศบาล จ านวน  1  คน และต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  จ านวน  2  คน 

ส านักปลัดเทศบาล มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 18 ต าแหน่ง 36 อัตรา แยกเป็น
ประเภทอ านวยการจ านวน 3 อัตรา  ประเภทวิชาการจ านวน 6 อัตรา  ประเภททั่วไปจ านวน 3 อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจจ านวน 5 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 15 อัตรา และก าหนดเพ่ิมพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  อีก 3 อัตรา  ปัจจุบันในส านักปลัดเทศบาลมจี านวนอัตราก าลังทั้งหมด 18 ต าแหน่ง 
รวม 33 อัตรา มีอัตราว่างอยู่ 4 อัตรา  และขอก าหนดเพ่ิมจ านวน   3  อัตรา 

กองคลัง มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 6 ต าแหน่ง  8  อัตรา  แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา  ประเภททั่วไปจ านวน 5 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 1 อัตรา  ปัจจุบันในกองคลังมีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง 8 อัตรา  มีอัตรา
ว่างอยู่ 1 อัตรา 

กองช่าง  มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 6 ต าแหน่ง  6 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไปจ านวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่างมีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ไม่มีอัตราว่าง และ
ขอก าหนดเพิ่มจ านวน 1 อัตรา  

กองการศึกษา  มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 7 ต าแหน่ง 15 อัตรา แยกเป็น
ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการจ านวน 1 อัตรา ครู จ านวน 7 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 1 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจทั้งหมด 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 1 อัตรา ปัจจุบันกองการศึกษามี
อัตราก าลังทั้งหมด 7 ต าแหน่ง 15 อัตรา  อัตราว่าง  2  อัตรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 1 ต าแหน่ง  เป็นประเภท
วิชาการจ านวน 1 อัตรา  

                                                                                                                                      
  สรุปอัตราก าลังที่ต้องการของเทศบาลต าบลเวียงทุกส่วนราชการต้องการอัตราก าลังทั้งหมด 35 
ต าแหน่ง  70   อัตรา  ดังนี้ 
  1. พนักงานเทศบาล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน  21 อัตรา 
  2. พนักงานเทศบาล (อัตราว่าง)   จ านวน   7 อัตรา 
  3. พนักงานเทศบาล (ก าหนดเพ่ิม)   จ าวน     1 อัตรา 
  4. พนักงานครูเทศบาล (มีคนครอง)  จ านวน   7 อัตรา 
     สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. ลูกจ้างประจ า (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน   1 อัตรา 
  6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน  12 อัตรา 
  7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ก าหนดเพ่ิม)  จ านวน   3 อัตรา 
  8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน  18 อัตรา 

  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงานและวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการ         พบว่าอัตราก าลังที่
มีอยู่ยังมีความไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในบางส่วนราชการ คือ ในส านักปลัดเทศบาลมีความ
ต้องการพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง เนื่องจากเดิมไม่มีต าแหน่งนี้เลยแต่เทศบาลมีภารกิจที่
ในด้านนี้ที่ต้องปฏิบัติ อีกทั้งยังมีภารกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนจึงมีความจ าเป็นในการก าหนดงานสุขาภิบาล



 

อนามัยและสิ่งแวดล้อม ขึ้นอีกจ านวน 1 งาน ส่วนในกองคลังมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขึ้นอีกจ านวน 1 งาน เนื่องจากมีภารกิจจริงที่ได้ปฏิบัติ และในกองช่างมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลัง
อีก 1 อัตรา คือต าแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง เนื่องจากภารกิจที่มากและอัตราก าลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอท า อีกท้ังยัง
ขอเพ่ิมงานอีกจ านวน 2 งาน คือ งานสวนสาธารณะและงานวิศวกรรม เนื่องจากมีภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติอยู่ 

  ส าหรับอัตราก าลังที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของเทศบาล มี
ต าแหน่ง อัตราก าลัง และห้องจัดประสบการดังนี้ 
  1. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวน 1 คน 
  2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน 
10 : 1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คน  ขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กได้เพ่ิมอีก 1 คน 

  ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  แล้วยัง
ไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราต าแหน่งครู / ครูผู้ดูแลเด็ก / อีกหลาย
อัตรา แต่ในอนาคตหากเทศบาลต าบลเวียงไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอต่อจ านวนเด็กได้ เทศบาล
ต าบลเวียงอาจมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงพอต่อจ านวนเด็กได้ เทศบาลต าบลเวียงอาจมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังในส่วนของต าแหน่งครู / ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานเทศบาล) / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
(พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ให้สอดคล้องกับจ านวนเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  

  ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององค์กรในการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคน
กับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
เทศบาลต าบลเวียงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้  

  เทศบาลต าบลเวียงได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

  1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้เทศบาลต าบลเวียงเป็นผู้
จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 
  3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
  4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานได้คุ้มค่ามากขึ้น 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 

    



 

13.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาล 

  เทศบาลต าบลเวียง ประกาศให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคตามประกาศ 
เทศบาลต าบลเวียง เรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า
ของเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ 

  1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียงสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใด ๆ  
  7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ราชการ 
  8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า 
  10. พึงมีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
  11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  สิ่งท่ีผู้บริหารพึงปรารถนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี 
  1. มีความรับผิดชอบ 
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  3. ,มีวินัย 
  4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
  5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  6. มีการควบคุมตนเอง 
  7. มีดุลพินิจที่ดี 
  8. มีจิตส านึกท่ีเปิดกว้าง 

  ส่ิงท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา 
  1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
  3. มีความเป็นธรรม 
  4. มีน้ าใจ รู้จักถนอมน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
  6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง 
  7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง 
  8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 
   



 

 
  
 
 

เอกสารภาคผนวก 
(แนบท้ายแผนอัตราก าลัง  3 ปี  พ.ศ. 2561 – 2563) 

 
1.  ร่างประกาศ อปท. เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
2.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
4.  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2559 
5.  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ        
6.  ค าสั่งจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งฯ  
 
 



 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 


