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คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้มีการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2564 - 2566 โดยมีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการหลักที่จาเป็น มีฐานะต่ากว่ากอง
โดยให้ ขึ้ น ตรงต่ อ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกลาง มี ก ารก าหนดต าแหน่ ง การจั ด อั ต ราก าลั ง
โครงสร้างให้ เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ งการใช้ตาแหน่งพนักงานส่ว นตาบลให้ เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนิ น การวางแผนการใช้ อัต ราก าลั ง การพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลโนนกลาง ให้
เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริห ารส่ว นตาบลโนนกลาง จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลั ง ใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
--------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
กอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดทาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมถึง การกาหนด กอง หรือส่วนราชการ ที่จาเป็น ให้
สอดคล้องกับ ประกาศหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีแผนอัตรากาลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึง อาศัยอานาจตามความนัย
มาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เรื่อง แผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
2. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการหลักที่
จาเป็น มีฐานะต่ากว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
2. ประกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โนนกลางประกาศใช้แผนอัตรากาลัง เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564

ส.ต.ท.
( สุทธิชัย สารีบุตร )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

1. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณากาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการ
หรือพนั กงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบ
ในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลั งและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น
ขั้นตอนสาหรับการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง มีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทา
เพิ่มหรือไม่จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากร
ปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน
บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
(ratioanalysis) ประสิทธิภาพการทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลโนนกลาง มีการกาหนดประเภทตาแหน่ง สายงาน
การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกลาง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (ก.จังหวัด
อุบลราชธานี) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนกลาง
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุและ
แต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ
แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลโนนกลาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกลาง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ประกอบด้ว ย นายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ปลั ดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไม่ เ กิ น 2 คน
เป็ นผู้ ช่ว ยเลขานุ การ มีห น้ าที่ จัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุ มในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
กลาง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เพื่อให
การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้ง ไว้ จึงจาเปนตองจัดสรร
อัตรากาลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา
ลักษณะงานในปจจุบันที่ดาเนินการอยู นั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม
อยางไร หากลักษณะงานที่ทาอยู ในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึง ตองพิจารณา
วางแผนกรอบอัตรากาลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตอง
ดาเนินการแลว อาจทาใหการจัดสรรกาลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียม
ความพรอมในเรื่องแผนอัตรากาลังคนให้สามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกาลังคน : Supply pressure เปนการนาประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุ ด กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรั บผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
โดยในสวนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงตนทุนตอการกาหนดระดับชั้นงาน
ในแต ละประเภท เพื่ อ ให การก าหนดต าแหน งและการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป นไปอย างประหยั ด และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจั ด สรรประเภทของบุ ค ลากรส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลั กษณะงานผิ ดจะมี ผ ลกระทบตอประสิ ทธิ ภ าพ และตนทุ นในการทางานขององคกร ดั งนั้ น
ในการกาหนดอัตรากาลังขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวา
ตาแหนงที่กาหนดในปจจุ บั น มีความเหมาะสมหรื อไม่ หรือควรเปลี่ ยนลั กษณะการกาหนดตาแหนงเพื่อให้
การทางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เปนการนาขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง
โดยสมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากาลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกาหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคานวณเวลา

ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกาหนดคานวณอัตรากาลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะค านวณเวลาที่ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ งานแต่ ล ะสวนราชการจะตองพิ จ ารณาปริ ม าณงาน ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยู
ในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจาเปนตองมาใชประกอบ
การพิจารณาดวย
3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผ านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตราก าลั ง เปนการนา
ผลลั พธที่พึงประสงคของแตละส่ ว นราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกั บจานวนกรอบอัตรากาลั ง
ที่ต องใชสาหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่ ว่า หากผลงานที่ผ านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกาหนด/เกลี่ย อัตรากาลังใหม เพื่อใหเกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนาประเด็นตางๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกาหนดกรอบอัตรากาลังเปนอยางมาก เชน หากกาหนดโครงสรางที่มาก
เกินไปจะทาใหเกิดตาแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่ว ไปในส่ ว นราชการนั้ น ซึ่งอาจมีความจาเปนตองทบทวนวาการกาหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษีย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส วนราชการในปจจุ บั น
มีข าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตาแหนงที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนตาแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน
3.6.3 ความคิดเห็นของผู มีส วนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายใน
ส่วนราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมอง
ตางๆ อาจทาใหการกาหนดกรอบอัตรากาลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกั บกรอบอัตรากาลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนาขอมูลของอัตรากาลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจาหนาที่ในองค์การบริหารส่วนตาบล ก. และงานการเจาหนาที่ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากาลังของแตละองคกร
ในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจานวนและการกาหนดตาแหนงคลายคลึงกันได
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะหข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไมมุ งเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลั งเปนส าคัญ แตมีจุ ดมุ งหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัตรากาลั งที่ เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมี จุดมุ งเนนใหสวนราชการพิ จารณาการกาหนดต าแหนง
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกาหนดกรอบตาแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกาหนดตาแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางาน
ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่น
ก็กาหนดตาแหนงในงานลักษณะนี้เปนตาแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เปนตาแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจานวนตาแหนงของ

สวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากาลัง (Effective Man Power
Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีข อมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอใน
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต ละ
ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทาใหสวนราชการ สามารถนาขอมูลเหลานี้
ไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทาใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหวางหนวยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช
วัดประสิ ท ธิภ าพในการทางานของบุ ค คลไดอยางถูก ตอง รวมถึง ในระยะยาวสวนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสูการใชอัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บขอมูลผลงาน จะทาใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
1. ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั นหลั ก และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลัง ปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่
แนวระนาบมากขึ้น
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนา แล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดั บไปสู่
ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิ ศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตาม รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น - ภาคบริการ โดยขยายฐานการ
บริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐาน
รายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน
การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆเป็นต้น ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน องค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๓. ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพ คน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง
๔.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา
และ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่ เสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูง
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา
๕.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี ความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้ มี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้าเน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรนาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ๓๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล ๓๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบแนวคิดและหลักการ
หลักการ
หลั กการพัฒ นาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลั ก “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้ อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ยึ ดคนเป็ น ศูน ย์กลางของการพัฒ นาอย่างมีส่ ว นร่วม การพัฒ นาที่ยึดหลั กสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพั ฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง
2. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ

(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เปูาหมาย
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์ USA) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี
3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี
4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณ การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี)
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรั กษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ การเสริมสร้า งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และ ทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่า นิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไป
จึ ง ต้อ งให้ ความส าคั ญ กับ การวางรากฐานการพัฒ นาคนให้ มีค วามสมบูร ณ์ เพื่อ ให้ ค นไทยมี ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวั ยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่าน
มาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทย
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณ ภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม โอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อ ให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนา ๕ ปี
ต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพั ฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุน
ภาครั ฐ และเอกชนมี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมาจากความร่ ว มมื อ กั น มากขึ้ น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ทารายได้และแข่งขัน
ได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้ น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
เน้ น ในเรื่ อ งการปกปู อ งและเชิดชู ส ถาบั น พระมหากษัตริ ย์ให้ เป็นสถาบันหลั กของประเทศ สั งคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทย
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้าง
กลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม
และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกั บข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้ม
ของการใช้พลั งงานและลด ต้น ทุนโลจิส ติกส์ ของประเทศ การพัฒ นาระบบขนส่ งทางรางและทางน้า เพิ่ม
ปริ ม าณการเดิน ทางด้ ว ยระบบ ขนส่ งสาธารณะในเขตเมื อง และขยายขีด สามารถในการรองรับ ปริ มาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้น สุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การเพิ่มความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้ นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่ม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่
สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
สาคัญทั้งในทุกระดับ
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล”
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัว
จากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
2) ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ พร้อมรั บการเปลี่ ยนแปลง โดยพัฒ นาการศึ กษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
4) พัฒ นาการท่องเที่ ย วบนฐานอั ตลั กษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพื่อสร้าง
รายได้และมูลค่าเพิ่ม
เป้าประสงค์รวม
1) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภคที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาตามศั กยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข
ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานี ในทุกภาคส่วนมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับรวมทั้งการเพิ่มปริมาณการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ6
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita :GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้นเปูาหมาย4ปี ร้อยละ10
3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 54
4) สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
จังหวัดอุบลราชธานี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
๑) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
๒) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
๓) ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพี ย งพอ ทั น สมั ย เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1) ร้ อ ยละผู้ ปุ ว ยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี (ของผู้ ปุ ว ยรายใหม่ ที่ ม าตรวจ
รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด)
2) ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อปี
3) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเทียบกับ
จานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดของจังหวัด เปูาหมาย 4 ปีร้อยละ 60
4) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita:GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ2.5ต่อปี
5) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 54
6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานของ
ประชาชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย
6) ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
เป้าประสงค์ ศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเปูาหมาย ๔ ปี ร้อยละ 2
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเปูาหมาย ๔ ปี ร้อยละ 3.5
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า การ
ลงทุน
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน

4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เป้าประสงค์การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม ๔ ปีร้อยละ 16
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม ๔ ปีร้อยละ ๒๐
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๕) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล
เป้าประสงค์:
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร(ผลิต)
2) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูป
3) เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรเปูาหมาย 4 ปี
ร้อยละ 60
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 40
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก
3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
เป้าประสงค์
1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม
3) พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ25 ต่อปี
2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นเปูาหมาย 4 ปี ร้อยละ 24
3) จานวนกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง ต่อปี

4) จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติ
และตามแนวชายแดน
2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั้งด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"
พันธกิจ
๑. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค
๒. เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นสุข
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ทันสมัยและ
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและได้รับ
บริการที่ดีมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานภาครัฐ
๒. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอาเภอเพิ่มขึ้น
๔. การพัฒนาพื้นที่การเกษตรและการผลิตสินค้าทางการเกษตรโดยใช้เกษตรอินทรีย์
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์อาเภอพิบูลมังสาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นาการเกษตรและการแปรรูปสิ นค้า ทางการเกษตรด้ว ย
นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าประสงค์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ วิ ท ยากร เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ที่ จ ะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สิ่งเสริมกิจกรรม วิถีชีวิต ตามประเพณีศาสนา การศึกษา ทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
1) สร้ า งความตระหนั ก ให้ ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2) ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลูกต้นไม้และปรับสภาพภูมิทัศน์ในที่
สาธารณประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3) พัฒนาแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
4) การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้า
และระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอาเภอเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1) เชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP
2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้า OTOPและยกระดับการค้าให้ได้มาตรฐาน
3) สร้างพันธมิตรทางการค้า/สร้างความเป็นธรรมทางการค้า
4) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์
การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม
กลยุทธ์
1) พัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ทางการเกษตรโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
2) พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษและข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์
3) การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงภายใน
เป้าประสงค์
การเสริมสร้างการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว และชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคตข้างหน้า
“ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ไป – มา สะดวก สร้างเสริม
สามัคคี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ”
พันธกิจการพัฒนาตาบลโนนกลาง
1. การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก
และสามารถให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล และเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถึงกัน
2. การก่อสร้างและปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และการดาเนินการของกลุ่มอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถ
เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
7. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

8. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและ
การพัฒนาท้องถิ่น
9. การบริหารราชการ โดยยึด หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10. พัฒนาระบบสุขภาพดีทั่วหน้า เพื่อปูองกันโรคภัยของประชาชนในการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้า สะพาน ท่อลอดเหลี่ยมถังเก็บน้า บ่อ
น้าตื้น แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะและโทรศัพท์สาธารณะ
1.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาเครื่องหมายการจราจร
1.3 การก่อสร้างปรับปรุงและบารุงรักษาระบบประปา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้า เพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม
4.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
4.3 การพัฒนาส่งเสริม การเรียนรู้ของชุมชนในการดาเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
4.4 การควบคุมและปูองกันโรค
4.5 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
5.1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
5.3 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ
5.4 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
5.5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน
6.2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การบริหาร

6.3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมการเที่ยว
7.2 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของชุมชน
7.3 การปูองกันการดูแลปุาและปลูกปุาทดแทน
7.4 การกาจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่ งขึ้น จึงได้กาหนดเปูาประสงค์เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1.ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.เกษตรกรมีแหล่งน้าอย่างเพียงพอ
3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.การบริ ห ารและการปฏิบั ติงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโนนกลางมีประสิ ทธิภ าพส่ งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชนที่เดินทางสะดวก
3.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
4.ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
5.ร้อยละร้อยจานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
1.ร้อยละของเกษตรกรที่มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
เพียงพอ
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าในการอุปโภค บริโภค
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
3.ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
1.ร้อยละคุณภาพชีวิตของประขาขนดีขึ้น
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
3.ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
5.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา 1.จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
4.ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การ 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.ร้อยละความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรและ
การให้บริการ
3.ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
7.ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาด้ านการท่ องเที่ ยวและการ 1.จานวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2.จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและ
บู ร ณ ะ ถ น น แ ห ล่ ง น้ า แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
1.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2.เพื่ อ ให้ เ กษตรกร มี แ หล่ ง น้ าเพี ย งพอในการท า
การเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอาชีพ
2.ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน
3.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จาหน่ายสินค้าในชุมชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพื้นที่
2.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สู งอายุ
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
3.ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้
ความรู้และปลู กจิตส านึกให้ ประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความม่นคงของชาติ
5.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา 1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
และปฏิบัติงานและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมสาหรับการให้บริการ
ประชาชน
7.ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาด้ านการท่ องเที่ ยวและการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า ธรรมชาติ

กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาตาบลโนนกลางในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
6.การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็น
รากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
ให้มีคุณภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกลาง จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มุ่งพัฒนา 7 ด้าน
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์การจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ได้นาข้อมูลที่ได้ จากการประชาคม การสารวจ/ออกพื้นที่ข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลการจัดทาแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มาวิเคราะห์
และสรุปปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้
ปัญหา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ด้านแหล่งน้า
3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านสังคมและสาธารณสุข

สภาพปัญหา/สาเหตุ
1.ถนนชารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจร ไป-มาไม่สะดวก
2.ไฟฟูายังไม่เพียงพอขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา
3.น้าสาหรับการอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ
4.ขาดงบประมาณในการขยายเขตประปา
1.แหล่ ง น้ าส าหรั บ การอุ ป โภค-บริ โ ภคและส าหรั บ ท าการเกษตรไม่
เพียงพอ
2.สภาพคลองตื้นเขิน
1.ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2.ต้นทุนในการผลิ ตสู ง ราคาผลผลิ ตตกต่าทาให้ รายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย
3.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4.ขาดเครื่องมือทีทันสมัยในการประกอบอาชีพ
5.ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง
6.เส้นทางการขนส่งสินค้าชารุด เสียหาย ทาให้การขนส่งสินค้าล่าช้า
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

1.ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
2.การปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
ยังไม่ทั่วถึง
3.การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง
4.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง
5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1.บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
การกีฬาและนันทนาการ
2.ขาดสื่ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ครุ ภัณ ฑ์ ท างการศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ
6.ด้านประสิทธิภาพการเมือง การ 1.ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
บริหาร และการพัฒนาบุคลากร
2.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง
ท้องถิ่น
ขาดการให้บริการเชิงรุก
7.ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
1.ด้านสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
2.เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1.การกีฬา
1.การกีฬา
-รัฐบาลส่งเสริมและการออกกาลังกาย
-ขาดพื้นที่สาธารณะในการเล่นกีฬา
2.ยาเสพติด
-ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
-รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด -ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
-มีแหล่งบาบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล
คาแนะนาการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี
3.สังคมสงเคราะห์
2.ยาเสพติด
-นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
-ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
-ในตาบลมีสายตรวจตาบล ตารวจชุมชน และ
3.สังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ อปพร. คอยดูแลความปลอดภัย
-ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ
5.สาธารณสุข
-ไม่รู้สิทธิของตัวเอง
-มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
-จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในสังคม
-มีอาสาสาธารณสุขของหมู่บ้าน
4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ประชาชนให้ความสาคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น
-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง
5.สาธารณสุข
-โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก
2.ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
โอกาส (Opportunity)
1.เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
2.พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร
3.การคมนาคมขนส่งสะดวก

จุดอ่อน (Weakness)
1.ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
งานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ
อุปสรรค (Threats)
1.ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2.เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง
3.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
4.การใช้สารเคมีในการเกษตร
5.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทา

3.ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1.เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 1.ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
2.องค์กรมีความพร้อมในการดาเนินงานด้าน
งานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ
3.ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4.ด้านบริการสาธารณะ
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2.เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท.
โอกาส (Opportunity)
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสาคัญ
5.สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2.เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท.
โอกาส (Opportunity)
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสาคัญ
2.เป็นพื้นที่ราบลุ่มและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี
จุดแข็ง (Strengths)
1.ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2.เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท.
3.มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
โอกาส (Opportunity)
1.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสาคัญ
2.เป็นพื้นที่ราบลุ่มและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์

จุดอ่อน (Weakness)
1.มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
อุปสรรค (Threats)
1.ถนนในตาบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
จุดอ่อน (Weakness)
1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
อปท.ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
อุปสรรค (Threats)
1.แม่น้าลาคลองมีวัชพืชและเน่าเสียบ่อยครั้ง
2.ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness)
1.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจานวนมากและมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทาให้การปฏิบัติงานยุ่งยากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1.ประชาชนขาดความเข้าใจในการทางานของภาค
ราชการและยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพ
1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีความครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกลาง วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหาอะไร
และความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกลางจานวน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
4. หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
5. หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
7. หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
8. หมู่ที่ 8 บ้านโนนเจริญ
9. หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
10. หมู่ที่ ๑0 บ้านโนนศิริ
11. หมู่ที่ ๑1 บ้านโนนกลาง
12. หมู่ที่ ๑2 บ้านโนนสมบัติ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 7,661 คน โดยแยกเป็น
ชาย จ านวน 3,895 คน แยกเป็ น หญิง จานวน 3,766 คน จานวน 2,381 ครัว เรือน (ข้ อมูล จากฝุ า ย
ทะเบียนราษฎร์ อาเภอพิบูลมังสาหาร ณ. วันที่ 30 กันยายน 2562 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโดมประดิษฐ์
บ้านหนองไฮ
บ้านหนองไฮ
บ้านนกเต็น

จำนวนประชำกร
ชำย
265
251
469
463
224
199
503
477
327
302
218
188
271
260
363
336
388
373
309
326
213
226
345
355

รวม
516
932
423
980
629
406
531
699
761
635
439
700

จานวนครัวเรือน
146
290
183
290
228
106
142
217
209
233
124
213

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่
การทาการเกษตร การทานา มีคลองชลประทานไหลผ่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ทานาปีละ 2 ครั้ง และทาการ
ประมง มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และมีอาณาเขตดังนี้
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนจิก อาเภอพิบูลมังสาหาร
และตาบลฝางคา อาเภอสิรินธร

ทิศใต้

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกาหลง อาเภอพิบูลมังสาหาร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้าเขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างศิลา อาเภอพิบูลมังสาหาร
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 76 ตารางกิโลเมตร
ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
1. การคมนาคมขนส่ง .
สภาพการคมนาคมทางบก ประกอบด้วย
ถนนลำดยำ
ถนน นกร
ที่
หมู่บ้าน
จานวน
ระยะทาง จานวน
ระยะทาง
(สาย)
(เมตร)
(สาย)
(เมตร)
1 บ้านโดมประดิษฐ์
6
1,900.50
2 บ้านหนองไฮ หมู่ 2
1
495.00
4
3,715.00
3 บ้านหนองไฮ หมู่ 3
1
1,745.00
4
1,555.50
4 บ้านนกเต็น
1
1,900.00
9
1,791.00
5 บ้านโนนจันทร์
1
1,300.00
6
1,742.00
6 บ้านหนองมะเกลือ
7
1,841.00
7 บ้านสุขสบาย
2
549.00
8 บ้านโนนเจริญ
1
1,450.00 10
1,028.00
9 บ้านโนนสมบูรณ์
4
1,984.60
10 บ้านโนนศิริ
6
1,292.00
11 บ้านโนนกลาง
9
1,910.00
12 บ้านโนนสมบัติ
1
2,790.00
3
223.50
รวม
6
9,680.00 70
19,582.10

ถนนลูกรัง
จานวน ระยะทาง
(สาย) (เมตร)
1
980.00
13
15,042.00
4
4,053.50
5
6,048.00
4
2,590.00
4
1,999.00
6
5,723.00
6
9,370.00
6
3,945.40
4
5,335.00
3
2,754.00
8
13,594.50
64
71,434.40

2. การไฟฟูา
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางมี ไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน จานวน 12 หมู่บ้าน
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่มีในพื้นที่คือไฟฟูาส่องสว่างตามทางสาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการได้
ทั้งหมด

3. การประปา
ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลโนนกลาง มีร ะบบประปาหมู่ บ้า นใช้ค รอบคลุ ม ทุ ก
ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือการไหลของน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
การอุปโภค บริโภค
4. โทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จานวน 24 แห่ง
2. ด้านเศรษฐกิจ
1. การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
การทานาเป็นหลักปีละ 2 ครั้ง เป็นนาปี และ นาปรัง ประเภทนาหว่าน และ นาดา โดย นาปี อาศัยน้าจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ น้าฝน และ นาปรัง อาศัยน้า จากคลองชลประทาน ส่ วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
2. การพาณิชย์และกลุ่ มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่
ดังนี้
ป ภ
ว
1 ป
3
2
ว
2
3 โ
ว
18
5
52
7
ซ่ ถ
1
8 กลุ่มป ส้ม,ปลาแห้ง,ปลาร้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
1
9 กลุม่ เพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
1
10 กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
1
11 กลุ่มทอผ้ากาบบัว หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
1
12 กลุ่มลวดหนาม,สานตะกร้า
1
3. แรงงาน
ปัญหาที่พบคือ ประชากรที่ต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท
ห้าง ร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจานวนมาก ในพื้นที่ตาบลโนนกลาง
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
4. การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางมีสถานที่ ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม
ดังนี้ เกาะภูกระแต ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 มีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้าล้อมรอบเวลาฤดูฝน มีโขดหินและ หาดทราย
ที่สวยงาม มีปุาไม้ร่มรื่น
3. ด้านสังคม
1. การศึกษา
สถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนบ้านโนนจันทน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. โรงเรียนบ้านนกเต็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5. โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนจันทน์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโนนจันทร์
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
2. อาญากรรม
ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกลางไม่ มี เ หตุ อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น และประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจุดอานวยความสะดวกและบริการประชาชน จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. มีปูอมยามตารวจประจาตาบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ
2. มีศูนย์อปพร. ประจาตาบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
3. ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรพิบูลมัง
สาหารนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่ยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากได้รับ
ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลการแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4. การสังคมสงเคราะห์
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คน
พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพั ฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน งานส่วนสาธารณะ การให้คาปรึกษา แนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ กอง 5 งาน คือ
1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2.งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
4.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

4. ด้านการเมือง การบริหาร
๑. เขตการปกครอง
ตาบลโนนกลาง อยู่ในเขตท้องที่อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้มีเขตการ
ปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโดมประดิษฐ์
บ้านหนองไฮ
บ้านหนองไฮ
บ้านนกเต็น

ชื่อผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน
นายสมพร วัฒนา
นายบุญฮู้
บัวใหญ่
นายอาพร ดุจดา
ว

ว
ป

ว
ว

นายบรรพต สายสมบัติ

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
โนนกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

2. การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้แบ่งเขตในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
กลาง จานวน 1 เขต 12 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
บ้านโดมประดิษฐ์
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
บ้านหนองไฮ
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
บ้านหนองไฮ
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
บ้านนกเต็น
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
บ้านโนนจันทร์
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
บ้านหนองมะเกลือ
หน่วยเลือกตั้งที่ 7
บ้านสุขสบาย
หน่วยเลือกตั้งที่ 8
บ้านโนนเจริญ
หน่วยเลือกตั้งที่ 9
บ้านโนนสมบูรณ์
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑0
บ้านโนนศิริ
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑1
บ้านโนนกลาง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑2
บ้านโนนสมบัติ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง เสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ยังมีส่วนร่ว มในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ในการดาเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประชุมประชาคมการจัดทาแผนชุมชน

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้ อน เริ่ มตั้ง แต่กลางเดือนกุมภาพั นธ์ไปจนถึงกลางเดือ นพฤษภาคม อากาศร้ อ นและแห้ งแล้ ง
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส
ขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ ช่วงฝนทิ้ง ” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง
2. ลักษณะของดิน
สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้า ฤดูแล้งจะแล้งมาก ในการทาการเกษตรต้องอาศัยน้าจากคลอง
ชลประทาน
3. ลักษณะของแหล่งน้า
3.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
จานวน
3.2 แหล่งน้าสร้างขึ้น ดังนี้
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น
- บ่อโยก
- สระน้าสาธารณะประโยชน์
- คลองส่งน้า

2

แห่ง
2
3
30
5
22

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6. ด้านการสาธารณสุข
หน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 มีบุคลากร จานวน 8 อัตรา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนกเต็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีบุคลากร จานวน 7 อัตรา

7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ
ร้อยละ 98
สถาบันทางศาสนา
ประเภท จานวน ชื่อ
สถานที่ตั้ง
1.วัด
7
1. วัดสว่างรัตนาราม
2. วัดผาสุกนิเวศน์
3. ว
ป
4. ว
5. ว
6. วัด
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
7. วัดปุาหนองไฮเจริญธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
1
1. สานักสงฆ์อาภาภิรมย์ธรรม
หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณี ประชาชนในพื้นที่ตาบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) ประเพณีเข้าพรรษา
(2) ประเพณีสงกรานต์
(3) ประเพณีลอยกระทง
งานประจาปี ประชาชนในพื้นที่ตาบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์งานประจาปีของท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) งานบุญเดือนสี่
(2) งานบุญเดือนหก
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ ได้แก่ การทาเครื่องจักรสาน การทอผ้าไหม ทอผ้ากาบบัว หมอพราหมณ์ ศิลปะ ดนตรี (หมอ
แคน หมอลา)
ภาษาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีภาษาท้องถิ่น คือ
ภาษาอีสาน (ลาว)
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ได้แก่ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย , ข้าวปลอดสารพิษ (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) กลุ่ม
ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ , ผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ ปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่
6 บ้านหนองมะเกลือ
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จากการประเมินภาพปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นพบว่าการบริหารงานของ อบต.
โนนกลาง มีสภาพปัญหาที่สามารถแยกได้เป็นปัญหาของบุคคล 2 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน อบต.โนนกลาง
2. กลุ่มประชาชนผู้รับบริการจาก อบต.โนนกลาง
ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ได้นาเสนอปัญหา ความต้องการและความคิดเห็น สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง สรุปปัญหาและความต้องการของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา

ความต้องการ
1. ด้านงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจและการพัฒนาของหน่วยงาน
- ควรมีระบบการประเมินผลการใช้งบประมาณ
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับภารกิจให้มากขึ้น

1. ด้านงบประมาณ
- หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
เหมาะสมกับภารกิจ
- ขาดการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
2.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่รับเข้ามาไม่
ตรงกับภารกิจเฉพาะตาแหน่ง
- การพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรมีน้อย
- มีความขัดแย้งกันในหน่วยงาน บุคลากรขาดความ - เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการ
ร่วมมือไม่มีความสามัคคี
ทางานร่วมกัน
-บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
-แนะแนวชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ
ตนเอง
ปฏิบัติงานของตนเองตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3.การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
3. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นในการ
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลาย
ปฏิบัติงานยังไม่ทั่วถึง
ช่องทางมากขึ้น
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ในการ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ใน
ติดต่อสื่อสารไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะยัง
การติดต่อสื่อสารให้เพียงพอ และทั่วถึงในการ
ขาดคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยง ปฏิบัติงาน
ข้อมูล
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูล
- ระบบสารสนเทศที่มียังไม่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
- ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และข้อมูลภายใน
- พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และข้อมูล
องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กรให้ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
- ขาดระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
- เสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจ และ ทักษะของ
หน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงาน
บุคลากรเกี่ยวกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ สื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากตาราง อธิบายรายละเอียดของปัญหาและความต้องการของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ละ
ประเด็นได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านงบประมาณ
ปั ญหาด้านงบประมาณไม่เพี ย งพอ สาเหตุม าจาก การจัดสรรงบประมาณให้ กับ อบต.โนนกลาง
น้อย และอบต. โนนกลางมีจานวน 12 หมู่บ้าน การส่งเสริมการพัฒนาในหมู่บ้านมีมาก ภารกิจและความ
ต้องการต่างๆมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ไม่สามารถบริหารงบประมาณได้
อย่างทั่วถึงและไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น งบประมาณประเภทค่าตอบแทนและ
ใช้สอยที่นาไปจ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น เช่น การใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารทาการนอกเวลา

2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับงาน การรับอัตรากาลังเพิ่มมีคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงกับ
งานที่รับมอบหมาย เช่น จบสาขาการบัญชี แต่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล ส่งผลต่อการทางานได้ประสิทธิภาพ
ไม่เต็มที่ ประสบการณ์ไม่เพียงพอในการทางาน เช่น เพิ่งเริ่มมาบรรจุงานใหม่แต่ต้องรับผิดชอบงานทันที ขาด
การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อนเริ่มทาหน้าที่ บุคลากรไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นมีการโยกย้ายสายงานบ่อยส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่องและล่าช้า เพราะต้องมีการศึกษางานใหม่ การพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรมีน้อย
ยังมีความขัดแย้งกันในหน่วยงาน ขาดความร่วมมือไม่สามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก
3. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
ปัญหาการประชาสัมพัน ธ์ไม่ทั่วถึง ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ องค์ ก ร ปั ญ หาในการสื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ ส่ ว นกลาง
ขาดระบบการสื่อสารที่ดี ไม่ชัดเจน ล่าช้า ผู้รับข้อมูลข่าวสารมาจากอาเภอแล้วไม่นามาถ่ายทอดให้บุคลากร
ในองค์กรในสานักงานได้รับทราบข้อมูลนั้น ขาดความร่วมมือหรือประสานงานกันในหน่วยงานเดียวกันหรือต่อ
หน่วยงานอื่น การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาเนื่องจากมีหัวหน้าหลายคนทา
ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน บางครั้งสั่งงานไม่ตรงตามแผนงานและการสั่งงานส่วนใหญ่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร การเปิดเผยข้อมูลจะทาเฉพาะที่ได้รับผลประโยชน์ต่อตัวเองและหน่วยงานตัวเองเท่านั้ น ทาให้
การรับข้อมูลไม่ครบถ้วน การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต แฟกซ์ โทรศัพท์ สัญญาณการติดต่อไม่ดี หรือระบบการให้บริการขัดข้องมีความเร็วต่า
อุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ เช่น หอกระจายข่าว เสี ยงตามสาย โทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทาให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์
ตาราง สรุปปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
ปัญหา
ความต้องการ
1. การให้บริการ
- การให้บริการไม่ทั่วถึง การบริการมีความล่าช้า
หลายขั้นตอน
- ผู้ปฏิบัตงิ านไม่กระตือรือร้น และไม่เอาใจใส่ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
- การปฏิบัติงาน และให้บริการของ อบต. มีลักษณะ
การรับนโยบายมาปฏิบัติ ขาดการมีส่วนร่วมและการสร้าง
ความเข้าใจ ทาให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
2. การสื่อสาร
- การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่
เพียงพอและไม่ทั่วถึง
- การเปิดเผยข้อมูลจะทาเฉพาะที่ได้รับผลประโยชน์ต่อ
ตัวเองและหน่วยงานตัวเองเท่านั้น

1. การให้บริการ
- ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว
- เสริมสร้างจิตบริการ (service mind) ให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ
- การดาเนินงานควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ของ อบต.ให้มากขึ้น
2. การสื่อสาร
- จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน รวดเร็ว และ
เข้าถึงได้ง่าย

จากตาราง อธิบายรายละเอียดของปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ด้านการให้บริการ
ปัญหาด้านการบริการไม่ทั่วถึง เนื่องจาก อบต.โนนกลาง มีพื้นที่กว้างมีประชากรจานวนมาก การ
บริการของ อบต.ยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ มีความล่าช้า ไม่เอาใจใส่ การวางแผนโครงการพัฒนาในพื้นที่ ไม่ตรง
กับความต้องการของชุมชน เช่น ชุมชนต้องการให้ดาเนินการโครงการก่อสร้างถนน หรือระบบประปาขนาด
ใหญ่ แต่ไม่สามารถนาแผนมาดาเนินการได้เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ที่จะดาเนินการให้กับชุมชน
จานวน 12 หมู่บ้าน ทาให้ระดับชุมชนในท้องถิ่นเสียผลประโยชน์ การให้บริการไม่ทั่วถึง และล่าช้า ส่งผลให้
ไม่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการสื่อสารของ อบต.
ขาดระบบการสื่อสารที่ดี ไม่ชัดเจน ล่าช้า การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
อุปสรรคในการรับข้อมูลข่าวสาร คือ มีเครื่องมือการสื่อสารไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ไกลไม่ได้ยินหอกระจายข่าว
และการเปิดเผยข้อมูลจะทาเฉพาะที่ได้รับผลประโยชน์ต่อตัวเองและหน่วยงานตัวเองเท่านั้น ทาให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
สรุปความต้องการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ
ความต้องการของหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ภาครัฐแก้ไข ปรับปรุงเรียงลาดับตาม
ความต้องการของแต่ละกลุ่มจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
1. ด้านงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให้มีเหมาะสมกับการดาเนินงานในแต่แผนงาน จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ และไม่ควรกาหนดกรอบมากเกินไป
2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานใช้หลั กธรรมภิบาลในการบริหารงาน จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการประชาชน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้มากขึ้น สร้างจิตสานึกให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรมีความรักในองค์กร ในหน่วยงาน เน้นการทางานร่วมกันอย่างสามัคคี รู้จัก
บทบาทหน้าที่ มีการจัดสรรงานอย่างเหมาะสม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
3. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล จัดระบบ
การให้ ข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนและครบถ้ว น รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควรมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐด้วย เพื่อการสร้างความเข้าใจแก่ป ระชาชนเพิ่มการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางมากขึ้น เช่น เอกสาร การลงพื้นที่จริง จัดสรรให้มีการเพิ่มอุปกรณ์ที่มี
ความจาเป็นต่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอ
2. กลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
1. ด้านการให้บริการ
การให้บริการควรมีการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลง เท่าที่จาเป็น เพื่อให้มีการ
บริการด้วยความรวดเร็ว ให้บริการอย่างทั่วถึง ให้บริการด้วยความเต็มใจ ให้คาแนะนาแก่ประชาชนให้มากขึ้น
เน้นการบริการที่มีความจาเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลาดับสาคัญ เช่น รถกู้ชีพ เพื่ อจะได้ใช้บริการ
พี่น้องผู้เก็บไว้ฉุกเฉิน ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยเน้นหลักการ
พึ่งตนเอง เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยการผลิตน้าหมักชีวภาพใช้เอง การบริการที่มีมาตรฐาน
ยึดหลักคุณธรรม ให้บริการตามลาดับคิว และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้การให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐมีคุณภาพมากขึ้นในการวางแผนงานให้มีการนาแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดให้มีส่วน
ร่วมทุกหัวหน้าส่วนให้ยึดแผนจากพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เข้าใจปัญหาได้ดี จัดให้มีการแก้ไขในสิ่งที่จาเป็นและตรง

ต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่ สร้างการทางานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และการดาเนินงาน
เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะกิจ ขอให้ใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐด้วย
2. ด้านความโปร่งใส
ควรมีระบบการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐที่ชัดเจน และควรมีการถ่วงดุ ลอย่าง เสมอ
ภาคจากทุกภาคส่วน และตรวจสอบได้การดาเนินงานควรมีการสนับสนุนและเพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ให้มากขึ้น จัดอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินงานให้บุคลากรภาครัฐเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข
3. การสื่อสารขององค์กรภาครัฐ
ควรเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจัดระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย ควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้วย
เพื่อการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
จากประเด็นปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่
นามาสรุปประเด็นการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการดาเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง สรุปประเด็นการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการดาเนินงาน
ประเด็นการวิเคราะห์
สภาพปัญหา
แนวทางการดาเนินงาน
1. ด้านการบริหาร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ทรัพยากรมนุษย์
รับเข้ามาไม่ตรงกับภารกิจเฉพาะ
ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจให้
ตาแหน่ง
มากขึ้น
- การพัฒนาศักยภาพการทางานของ
- เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความ
บุคลากรมีน้อย
สามัคคีในการทางานร่วมกัน
- มีความขัดแย้งกันในหน่วยงาน
-แนะแนวชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ
บุคลากรขาดความร่วมมือไม่มีความ
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
สามัคคี
ตนเองตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
-บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง
2.ด้านงบประมาณ
- หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและ
เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจและการพัฒนาของ
- ขาดการควบคุมการใช้จ่าย
หน่วยงาน
งบประมาณ
- ควรมีระบบการประเมินผลการใช้
งบประมาณ

3.ด้านการสื่อสารภายใน - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
และภายนอกองค์กร
จาเป็นในการปฏิบัติงานยังไม่ทั่วถึง
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะยังขาด
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการ
เชื่อมโยงข้อมูล
- ระบบสารสนเทศที่มียังไม่มี
ประสิทธิภาพ
- ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ข้อมูลภายในองค์กรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
- ขาดระบบการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงานเดียวกัน
หรือระหว่างหน่วยงาน
- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหลายช่องทางมากขึ้น
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารให้
เพียงพอ และทั่วถึงในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์
- พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
และข้อมูลภายในองค์กรให้ทั่วถึงและ
ทันต่อเหตุการณ์
- เสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจ
และทักษะของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ออกเป็น
อย่างน้อย 7 ด้าน โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ SWOT เช่น
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา๖๘ (๒))
(4) ให้มกี ารบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘ (๓))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓) )
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐) )
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))
(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓) )
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓) )
(5) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(2) ให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)
(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐) )
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒) )
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑) )
(7) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖) )
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา ๖๗ (๗) )
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗
(๘))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) )
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๘))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามี่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))ส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๗
(๓))
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบก และทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริ หารสวนตาบลโนนกลาง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้ อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยการด าเนิ น การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ในด้านการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเป็นการนา
เทคนิค SWOT มาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคนิค SWOT พิจารณาปัจจัย สภาวะแวดล้อมภายในตาบล (จุดอ่อน weakness และจุดแข็ง strength)
ปัจจัยสภาวะภายนอก (โอกาส opportunity และข้อจาจัด threaten) การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ทา
ให้ตะหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพ และกาหนดทิศทางเปูา หมาย
ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ รายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
๑. ด้านการบริห ารจั ดการ องค์การบริหารส่ว นตาบลเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนย่อมทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความต้องการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถดาเนินการจัดการโดยอิสระ ภายในระเบียบกฎหมายที่กาหนด
สามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้กาหนดนโยบายและมีข้าราชการพนักงาน
ส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ
๒. การให้บริการประชาชน สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการไปยังอาเภอและจังหวัดหรือส่วนราชการอื่นๆ มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
๓. ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนามาบริหารกิจการภายในองค์กร โดยมีระเบียบ
กาหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผน การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จาแนกตามแผนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ตาบล ทาให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ประโยชน์และคุ้มค่า โดยจะนาเงิน เหลือจ่ายจากการดาเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดทาโครงการ
พัฒนาตาบลต่อไป
๔. ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ตัวอาเภอ ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
๕. มีแม่น้าและลาห้วยอันอุดมสมบูรณ์ไหลผ่านเหมาะแก่การทาการเกษตร
๖. มีคลองชลประทานตัดผ่านพื้นที่ตาบลหลายสายทาให้สามารถทานาได้ปีละ ๒ ครั้ง
๗. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
๘. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชสวนครัว
๙. มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
๑๐. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอสะดวกรวดเร็ว
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ด้ า นการบริ หารจั ด การ การแก้ไ ขปัญหาไม่ ต่อเนื่อง เนื่อ งจากสมาชิก อบต.มีว าระการดารง
ตาแหน่ งคราวละ ๔ ปี คณะผู้ บ ริ ห ารที่เข้ามาบริห ารในแตะละสมัยมักจะเปลี่ ยนนโยบายไปตามที่ตนเอง
ประกาศไว้ ทาให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และปัญหาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.
จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเองเป็นเวลาพอสมควร
และการส่งเสริมให้สมาชิก อบต.และผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น จะสามารถแก้ไข
ปั ญ หาและเพิ่ม พูน ความรู้ ใ ห้ กั บ สมาชิก อบต.ได้ และบุ คลากรในองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลมี ไม่ เพี ยงพอ
เนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณงานที่มีอยู่เดิมและทั้งปริมาณงานจากภารกิจโครงการถ่ายโอนต่าง ๆ ซึ่งใน
บางครั้งไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กาหนดได้ ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ขาดการเรียนรู้และทาความเข้าใจในระเบียบเป็น
เหตุให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๒.ด้านการบริการประชาชน เนื่องจากมีข้อจากัดในด้านบุคลากร จึ่งไม่สามารถให้บริการประชาชนใน
เชิงรุกได้มากเท่าที่ควร เช่น ข้อจ ากัดด้านสถานที่ในการให้บริการประชาชนค่อนข้างคับแคบ อบต.ยังไม่มี
งบประมาณก่อสร้ างอาคารที่ทาการที่กว้างขวาง ประชาชนไม่ก ล้าที่จะเข้ามาขอรับบริการเพราะขาดการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

๓. ด้านงบประมาณ งบประมาณมีจากัดและได้รับแจ้งการจัดสรรหลายงวดในแต่ละปี ไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ และเร่งรีบมากเกินไปในงวดใกล้สิ้นปีงบประมาณ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป และหน่วยงานอื่นในพื้นที่
ของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่ง
บางครัง้ ขัดต่อระเบียบไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ได้ และมีข้อจากัดด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่ง
บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
โอกาส (Opportunities)
๑. ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
ให้ ความสาคัญกับ การกระจายอานาจสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยกาหนดให้ ความเป็นอิส ระในการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายในการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. ด้า นเศรษฐกิจ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านการผลิ ต ผลผลิ ตทางการเกษตรให้ส อดคล้ อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารของรัฐบาล เช่น ได้รับการฝึกอบรมโครงการ
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง การส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดภายนอก สร้างเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดขึ้นใน
ครอบครัว ตาบล
๓. นโยบายของรัฐบาล
- ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง กระตือรือร้นและตระหนักถือเป็น
นโยบายสาคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
- ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีมาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและให้ความช่วยเหลือด้านแหล่ง
เงินทุนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนาเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการพักชาระหนี้
- ด้านการปู องกัน และปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชั่น ในวงราชการ สร้างความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยประชาชน
- ด้านกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
อุปสรรค (Threats)
๑.ด้านสังคมและวัฒนธรรม
การมีส่ วนร่วมในด้านการพัฒนาสั งคม และวัฒ นธรรมของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างน้อย เพราะ
สภาพการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนและเยาวชนนิยมบริโภคสินค้าฟุุมเฟือย วิถีการดารงชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ประชาชนมีค่านิยมต่างไปจากเดิม เช่น การรอรับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากทางราชการฝุาย
เดียวโดยที่ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน ประชาชนขาดความสามัคคีและความจริงในในการทางานและไม่มี
ความซื่อสัตย์ ไม่เสียสละที่จะทางาน มุ่งเน้นที่ค่าตอบแทนเป็นเงินมากกว่าการให้ความร่วมมือ เยาชนเองก็ขาด
จิตสานึกขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนปัญหาสิ่งเสพติด
ที่แพร่ระบาดในชุมชน นับเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินงานในหน้าที่โดยความต้องการของประชาชนบางครั้งมีข้อจากัดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ประชาชนส่วนมากไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติ
ตลอดทั้งหน่วยงานราชการอื่น ๆ มักขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นการขัดต่อระเบียบ หรือบางครั้งระเบียบกฎหมายกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไป
จนทาให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๓. บุคลากรและงบประมาณ
ด้วยปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จานวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อยส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลต้องรั บ ผิ ดชอบมากยิ่ งขึ้น บางครั้งไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ให้ ทันตามความต้องการของ
ประชาชนและเกิดปั ญหาความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ ได้รับผลประโยชน์ ประสิทธิภาพในการ
ทางานลดลง งบประมาณที่มีจานวนจากัดทาให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
รัฐบาลและประชาชนต้องการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง กาหนดภารกิจอานาจหน้าที่โดยการนาผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
กลาง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดของการพัฒนาเป็น
การตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดใด” ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยภายนอกทั้งที่เป็นจุด
แข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ประกอบด้วยปัจจุบันต่าง ๆ และสรุปปัจจัยภายนอก ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคที่
ต้องนามาพิจารณาดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีการทางานเป็นทีม
๒. สภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสม
๓. พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้
๔. พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
๕. พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทาให้เกิดความสานึกรักท้องถิ่นและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาบ้าน
เกิด
๖. มีบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๗. ผู้บริหารมีความเข้าใจและรับฟังผู้ปฏิบัติงาน ให้โอกาสในการปฏิบัติงาน
๘. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การส่งไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ
๙. มีการสอนงานจากพนักงานส่วนตาบลที่มีประสบการณ์ให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่
บรรจุใหม่
๑๐. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
จุดอ่อน (Weakness)
๑. พนั ก งานบางคนยั งไม่ เข้า ใจบทบาทหน้ าที่ข องตนเองในการปฏิ บัติง าน ไม่ใ ห้ ความสนใจร่ว ม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. บุคลากรบางตาแหน่งขาดทักษะและประสบการณ์ในการทางานซึ่งเป็นอุปสรรคในการทางาน
๓. พนักงานขาดความสามัคคี ยังมีปัญหาความขัดแย้งในองค์กร
๔. การใช้คนไม่ตรงกับงานทาให้การปฏิบัติงานในหน้าที่หลักไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๕. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร
๖. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
๗. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนางาน

๘. บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
๙. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของราชการ
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunity)
๑. ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาให้ โ อกาสพนั ก งาน ลู ก จ้า ง พนั กงานจ้า งในการพัฒ นาตนเองในด้ านการศึ กษา
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
๒. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
๓. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี
๔. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๕. มีศูนย์ ICT ที่สามารถให้บริการในการศึกษาหาความรู้ได้
อุปสรรค (Threat)
๑. ประชาชนผู้รับบริการบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๒. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
๓. ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามวิธีการและระเบียบใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๔. การปฏิบัติงานบางครั้งขาดความเอาใจใส่ในตาแหน่ง หน้าที่ของตนเอง ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการประชาชน หรือการประสานราชกานกับหน่วยงานอื่น ๆ
๕. ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานกากับดูแลค่อนข้างมาก

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้า สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ถังเก็บน้า บ่อน้า
ตื้น แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ และโทรศัพท์สาธารณะ
1.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาเครื่องหมายการจราจร
1.3 การก่อสร้างปรับปรุงและบารุงรักษาระบบประปา
2. ด้านแหล่งน้า
2.1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้า เพื่อการเกษตร
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์
4. ด้านสังคมและสาธารณสุข
4.1 การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม
4.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
4.3 การพัฒนาส่งเสริม การเรียนรู้ของชุมชนในการดาเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
4.4 การควบคุมและปูองกันโรค
4.5 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการ
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
5.1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
5.3 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ
5.4 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
5.6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6. ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
6.1 การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน
6.2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การบริหาร
1.2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
7. ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 การส่งเสริมการเที่ยว
7.2 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของชุมชน
7.3 การปูองกันการดูแลปุาและปลูกปุาทดแทน
7.4 การกาจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจรอง
1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ
ร้อยละ 98
สถาบันทางศาสนา
ประเภท จานวน ชื่อ
สถานที่ตั้ง
1.วัด
7
1.
วัดสว่างรัตนาราม
2.
วัดผาสุกนิเวศน์
3.
ว
ป
4.
ว
5.
ว
6. วัด
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
7. วัดปุาหนองไฮเจริญธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
2.

1
1. สานักสงฆ์อาภาภิรมย์ธรรม
หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
1.1 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณี ประชาชนในพื้นที่ตาบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) ประเพณีเข้าพรรษา
(2) ประเพณีสงกรานต์
(3) ประเพณีลอยกระทง
งานประจาปี ประชาชนในพื้นที่ตาบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์งานประจาปีของท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) งานบุญเดือนสี่
(2) งานบุญเดือนหก
2. การส่งเสริมการเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยการทานาเป็นหลักปีละ 2 ครั้ง เป็นนาปี และ นาปรัง ประเภทนาหว่าน และ นาดา โดย นาปี อาศัยน้าจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ น้าฝน และ นาปรัง อาศัยน้า จากคลองชลประทาน ส่ วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ

3. การสนับสนุนและการส่งเสริมอุสาหกรรมในครัวเรือน
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
ป ภ
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3 โ
ว
18
4
52
5
ซ่ ถ
1
6 กลุ่มป ส้ม,ปลาแห้ง,ปลาร้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
1
7 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
1
8 กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
1
9 กลุ่มทอผ้ากาบบัว หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย
1
10 กลุ่มลวดหนาม,สานตะกร้า
1
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกองสวัสดิการสังคม โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น 43 อัตรา
1.สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติร าชการขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลรับผิ ดชอบงานธุรการ
งานสารบรรณ งานจัดทาแผนพัฒนา การจัดทาข้อบัญญัติ งานการประชุมสภา งานการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
2.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล การจัดเก็บภาษี การประเมิน
ภาษี การจัดเก็บ รายได้ การออกใบอนุญาตและค่ าธรรมเนียมต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
3.กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุ ง งานแผนงานด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล การรวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม
เก็ บ รั ก ษา การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ
มอบหมาย

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒ นาตาราเรียน การ
วางแผนการศึกษา ของมาตาฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
การเสนอแนะเกี่ย วกับ การศึกษา ส่ งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์ และงานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรีและงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริ มและสนับ สนุ นกิจ กรรมชมรมผู้ สู งอายุ งานส่ งเสริมและให้ คาปรึกษาการฌาปนกิจสงเคราะห์
งานส่งเสริมและให้ คาปรึ กษากองทุน หมู่บ้าน งานส่ งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒ นาครอบครัว ตาบลและ
หมู่บ้าน งานส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินผลการด าเนิ นงานตามแผนงาน โครงการให้ เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ที่ผ่ า นมาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลโนนกลางมี ภ ารกิ จและปริ ม าณงานที่เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่ จานวน
บุคลากรที่มีอยู่ถือว่ามีเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางให้
สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ในอนาคตปัญหาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
การกาจัดขยะอาจเป็นไปหาที่สาคัญและจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งบุคลากรที่ดาเนินการด้า นการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นปัจจุบันยังไม่มีโดยตรง แต่หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริบทการ
บริหารท้องถิ่นหรือเกิดการปรั บเปลี่ยนองค์กรไปตามกฎหมายจัดตั้ง หรือระเบียบแนวทางอื่นๆ อาจมีการ
กาหนดจัดตั้งส่วนราชการหรือกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ต่อไปเพื่อให้ สอดรับกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและ
เพื่อรองรับกับภารกิจของท้องถิ่นในอนาคต ดังนั้น ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางจึงไม่มีความ
จาเป็นในการขอกาหนดตาแหน่งขึ้น หรือกาหนดส่วนราชการขึ้น ใหม่ แต่อาจจะมีการกาหนดส่วนราชการที่
จาเป็นขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่ อรองรับภารกิจที่อาจขยายและเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ภารกิจอานาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากส่วนกลางต่อไป
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางได้วิเคราะห์ปริมาณค่างานในแต่ละงานและแต่ตาแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางแล้ว และได้ทาการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบของพนักงานส่วน
ตาบลยังมีจ านวนอัตรากาลั งที่เหมาะสมกว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใกล้ เคียง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนกลางยั งมีจ านวนอัตราที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิ บัติภ ารกิจขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเช่นกัน หากเปรียบเทียบในส่วนงบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางมีงบประมาณรายจ่ายใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงกัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตรากาลังคน

ชื่อ อบต.

จานวนส่วน
ราชการ

พนักงานจ้าง

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560

จานวน
หมู่บ้าน

จานวน
ประชากร(คน)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

ดอนจิก

5

49

-

43

92,950,000

23

14,911

โนนกาหลง

4

22

1

16

31,349,130

9

4,850

อ่างศิลา

5

20

-

19

33,000,000

12

4,769

บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้จัดทาการวิเคราะห์ปริมาณงานโดยการเก็บปริมาณงานที่
เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการที่มีผลการดาเนินการประจาปี ซึ่งจาเป็นต้องใช้กาลังคนในแต่ละประเภทตาแหน่ง
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ตาแหน่ง
๑ นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)
๒ นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.)
สานักปลัด อบต.
๑ นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 นักทรัพยากรบุคคล
4 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
5 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
6 เจ้าพนักงานธุรการ
7 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4 พนักงานขับรถยนต์
5 คนงานทั่วไป
6 นักการภารโรง
รวมทั้งสิ้น

ประเภท/สายงาน
บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

ระดับ
กลาง
ต้น

จานวน
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ปก./ชก.
ปก./ชก.
ปง./ชง.
ปง./ชง.
ปง./ชง.
ปง./ชง.

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

ภารกิจตามคุณวุฒิ
ภารกิจตามคุณวุฒิ
ภารกิจตามคุณวุฒิ
ภารกิจ(ทักษะ)
ทั่วไป
ทั่วไป

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน 15 อัตรา

ลาดับ
ตาแหน่ง
ประเภท/สายงาน
กองคลัง
๑ นักบริหารงานการคลัง(ผู้อานวยการกองคลัง) อานวยการท้องถิ่น
๒ นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการ
๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
วิชาการ
๔ เจ้าพนักงานพัสดุ
ทัว่ ไป
พนักงานจ้าง
๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ภารกิจ
๒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ภารกิจ
๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ภารกิจ
รวมทั้งสิ้น
กองช่าง
๑ นักบริหารงานช่าง (ผู้อานวยการกองช่าง)
๒ นายช่างโยธา
๓ นายช่างไฟฟูา
ลูกจ้างประจา
1 พนักงานสูบน้า

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
ทั่วไป

ระดับ

จานวน

ต้น
ปก./ชก.
ปก./ชก.
ปง./ชง.

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน 7 อัตรา

ต้น
ปง./ชง.
ปง./ชง.

ถ่ายโอนกรม
ชลประทาน

จานวน ๑ อัตรา

รวมทั้งสิ้น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑ นักบริหารการศึกษา (ผู้อานวยการกอง อานวยการท้องถิ่น
การศึกษา
๒ นักวิชาการศึกษา
วิชาการ
3 ครู
สายงานการสอน
พนักงานจ้าง
๑ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ภารกิจตามคุณวุฒิ
๒ ผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ(ทักษะ)
๓ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

จานวน 4 อัตรา
ต้น

จานวน ๑ อัตรา

ปก./ชก.
คศ.๑-3

จานวน ๑ อัตรา
จานวน 5 อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 4 อัตรา
จานวน 13 อัตรา

ลาดับ
ตาแหน่ง
กองสวัสดิการสังคม
๑ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม)
๒ นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
๑ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รวมทั้งสิ้น
หน่วยตรวจสอบภายใน
๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท/สายงาน

ระดับ

จานวน

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

จานวน ๑ อัตรา

วิชาการ

ปก./ชก.

จานวน ๑ อัตรา

ภารกิจตามคุณวุฒิ

วิชาการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๓ อัตรา
ปก./ชก.

จานวน ๑ อัตรา
จานวน 1 อัตรา

สรุป องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีความต้องการกาลังคนเพื่อปฏิบัติภารกิจ โครงการ กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง โดยสามารถแยกประเภทตาแหน่ง ระดับ จานวน ได้ดังนี้
ลาดับที่

ประเภท/สายงาน

ระดับ

๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10

บริหารงานท้องถิ่น
บริหารงานท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
สายงานการสอน
ทั่วไป
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง(ภารกิจ)
พนักงานจ้าง (ภารกิจ)
พนักงานจ้าง

กลาง
ต้น
ต้น
ปก./ชก.
ปง./ชง.
กลุ่มสนับสนุน
คุณวุฒิ
ทักษะ
ทั่วไป

จานวนอัตรากาลังคน
ที่ต้องการ (อัตรา)
๑
1
5
7
5
7
๑
4
6
6

การวิเคราะห์บุคลากร
วิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นกาหนดไว้ เพื่อให้การ
อ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์ด้านตัวบุคลากร
จุดแข็ง (Strength – S)
๑. มีอายุเฉลี่ย ๒๕- 50 ปี เป็นวัยทางาน
๒. มีภูมิลาเนาอยู่ใกล้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
๓. เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทาให้การทางานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
จุดอ่อน (Weak –W)
๑. มีความรู้เฉพาะด้านไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์กร

๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของราชการ
๔. ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
๕. ขาดความเคารพศรัทธาผู้บังคับบัญชา
๖. ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน
โอกาส (Opportunity – O)
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. สามารถอุทิศตนได้ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน
ข้อจากัด /ภัยคุกคาม (Threat – T)
๑. บุคลากรส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๖. ถูกจากัดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่สามารถตัดสินใจในการทางานได้เท่าที่ควร

การวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ด้วยเทคนิค SWOT analysis
จุดแข็ง (Strength – S)
๑. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๒. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและมี
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้า ที่ โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมี
ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการในสานักงาน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. บุคลการมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ทางาน
๕. การเดินทางมาทางานสะดวก ทางานเกินเวลาได้
๖. บุคลากรอยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๗. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๘. มีระบบบริหารงานบุคคลที่ดี
๙. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทาไม้กวาด กลุ่มทอเสื่อ
จุดอ่อน (Weak –W)
๑. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขนาดความชัดเจนในการดาเนินงาน
๒. มีพื้นที่รับผิดชอบหลายหมู่บ้าน (๑๖ หมู่บ้าน) ทาให้งบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. มีประชากรวัยรุ่นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดและการพนัน
๔. พื้นที่ในเขต อบต. จัดเก็บภาษีได้น้อย
๕. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง
๖. มีพื้น ที่พัฒ นากว้ าง ปัญหาอุปสรรคมาก ทาให้ บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ เช่นงานช่าง
งานบุคคล งานสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการและสังคม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานในการให้บริการสาธารณะบางประเภทไม่เพียงพอ
๘. สานักงานคับแคบอาจส่งผลให้การให้บริการประชาชนไม่เพียงพอและทั่งถึง
๙. มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคติดต่อในหลายหมู่บ้าน

๑๐. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ ไม่ได้นาเอาปัญหาและความต้องการ
เป็นเกณฑ์
โอกาส (Opportunity – O)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ให้ความสาคัญในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มี
ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ให้ มี คุ ณ ภาพเท่ า เที ย มกั น และทั่ ว ถึ ง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการให้บริการ
Internet ตาบล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
๔. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นดี
๕. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ
๗. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนั กท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นทั้งในตัว อาเภอและจังหวัด จน
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ข้อจากัด /ภัยคุกคาม (Threat – T)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนั้นจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ดังนั้น ทาให้กระทบต่อการพัฒนาด้าน
อื่น ๆ
๒. ประชาชนในตาบลยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีของ อบต.เท่าที่ควร ทาให้รายได้จาก
การเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
๓. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การดาเนินการทางวินัยจึงเป็ นไป
ได้ยาก
๔. มีถนนหลายสายในพื้น ที่ที่เป็นทรัพย์สิ นของหน่ว ยงานอื่น เช่นกรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า
๕. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ค่าบริ ห ารจั ดการ เช่น ถ่ายโอนถนนมาให้ ท้อ งถิ่น แต่ไ ม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม

