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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 



๒  
 

ค าน า 
 

 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์   เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคน ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส าเร็จ   ตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคต 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง   เป็นการก าหนด
ทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563  ขึ้นเพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  24  
ธันวาคม 2558 และเพื่อสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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๑.  หลักการและเหตุผล 

แผนอัตราก าลัง  3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
*********************** 

 
 
 
  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวา จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน  
ตลอดจนทั้งถาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา) โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด    
   ๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา)   จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา)  
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ขึ้น  

 
 

 
    
 ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตาม

๒.  วัตถุประสงค ์



๕  
 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล,อบต.) เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) 
  ๒.9  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
     

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  เห็นสมควรให้จัดท า
แผนอตัราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร 
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานจ้าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจ 
 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 



๖  
 

ท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลบ้านกาด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  ๓.๓  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่าง ๆ  
  โดยการก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้มีการก าหนด
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรองแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ 
สรุปได้  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
   1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมการเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
   2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
        ชุมชน    
   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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   5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
   6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  

  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี  การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบ
ปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  ผลิต
ภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  
ทั้งในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 
  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทย
ทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี 
ของการประกาศใช้ แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 
ปี ที่จะส่งผลตอบสนองเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มี
ความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อมิติความม่ังคัง่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
  2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็น
พลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่าง
เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริม
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่
ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศทางการ
พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
เป็นส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญกับพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ
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กฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์
ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี “มั่นคง  มั่งคง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวม
ของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตมีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
   1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความ
มั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิ
สติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้าม
ชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและโลก 
   1.5 เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่
และพ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 
  2. เป้าหมายรวม  
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง
ตื่นรู้ ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม  และจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
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  2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรั บสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย 
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา 
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหา
คอรัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดท า
โดยสถาบันการจัดกรนานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมี
ประสิทธิภาพสูง และดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิตอลเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
               การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะ

ความรู้ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนที่มี
ความสุขโดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
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      1.1 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี 

           3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
   4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
   4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
   4.3 ควบคุม ปูองกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกรทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 
 5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
   5.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา 
   5.2 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหาร
จัดการได ้
   5.3 เ พ่ือให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5.4 เพ่ือใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมื อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์ 
   5.6 เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ 
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 6.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   6.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้
มาตรฐาน 
   6.2 เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส 
   6.3 เพ่ือให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับ
แนวหน้า 
   6.4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   7.2 เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน 
   7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ 
   7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาให้ครอบคลุม 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้
อย่างทั่วถึง เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้งของประเทศ เพ่ือให้
ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า 
การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาด เพ่ือผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญในระดับ
ภูมิภาคและโลก 

 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
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3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก   
9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2557 - 2560) 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์  
เป้าประสงค์  
 ๑) กลุ่มจังหวัดมีบรรยากาศสวยงามและมีเสน่ห์โดยใช้วิถีชีวิต เรื่องราว สถานที่ ต านาน ประวัติศาสตร์ 
ความเชื่อ และค่านิยมของกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการท่องเที่ยว  
 ๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ ปราศจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ : ๑) ก าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๒) สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดดเด่นเพื่อให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ สวยงาม และมีเสน่ห์  
 ๓) ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์  
 ๑) มีการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์  
 ๒) รายได้จากการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ์ : ๑) สร้างบรรยากาศกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์  
 ๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม  
 ๓) การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด 
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 

http://news.mthai.com/tag/aec
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เปูาประสงค์  
 ๑) เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดการค้าการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
 ๒) มูลค่าการลงทุนที่เกี่ยวเนืองกับอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน  
กลยุทธ์ : ๑) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
 ๒) ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ใน อุตสาหกรรมเปูาหมาย  
 ๓) ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ : “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” (City of Life and Prosperity) 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ
บริการสุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 
กลยุทธ์ : 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการ

ประกอบธุรกิจ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ  ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 
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 4 .เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ปูองกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
 2. เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
 3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดิน  อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น 
 4. สร้างจิตส านึกของคนในการตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรม
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันฟ้ืนฟู ปกปูอง ดูแล รักษา ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 5. การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันตาม
หลักการเป็นผู้ตอบแทนคุณภาพนิเวศน์ 
 6. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
กลยุทธ์ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือ
รับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน และประชาชน 
 2. พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 
 3. สร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน 
 4. สร้างความพร้อมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมาย
บัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เปูาประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปูาประสงค์ : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่น
มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ : ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

กลยุทธ์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การควบคุม ปูองกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เปูาประสงค์ : ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
กลยุทธ์ที่ 2  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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เปูาประสงค์ : ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 1  สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
เปูาประสงค์ : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถปูองกันและรับมือกับสาธารณภัย 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ที่ 3  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เปูาประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์
 “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา  รักษาศิลปวัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

2.3 เปูาประสงค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เปูาประสงค์: มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคท่ีไดได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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 เปูาประสงค์: มีการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี 
                 รายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เปูาประสงค์: มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การ  
                                รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด้านสาธารณสุข 
 เปูาประสงค์ : มีการปูองกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริม    
                                 ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม 
 เปูาประสงค์: มีการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และพัฒนา 
                                ศกัยภาพบุคลากรของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เปูาประสงค์ : การพัฒนา ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

        เปูาประสงค์: มีการเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการ 
                                                   เมือง  รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็ม 
                                                   ประสิทธิภาพ 
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงได้ก าหนดต าแหน่งและสายงานตามโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด  การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ดังนี้ 
   3.3.1  ส านักปลัด อบต. 
    - หัวหน้าส านักปลัด  ระดบัอ านวยการ  (ต้น)   จ านวน 1 อัตรา 
    - นักพัฒนาชุมชน  ระดับช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักทรัพยากรบุคคล  ระดับปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา 
    - เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน  จ านวน 1 อัตรา 
    - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาฯระดับปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.2  กองคลัง 
    - ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับอ านวยการ (ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ระดับปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการเงินฯ  ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน  จ านวน 1 อัตรา 
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   3.3.3  กองช่าง 
    - ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับอ านวยการ (ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    - นายช่างโยธา   ระดับช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับอ านวยการ (ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
    - ครูผู้ดูแลเด็ก    ระดับ คศ.1  จ านวน 1 อัตรา 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ า
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563)  
ดังนี้ 
          1. นายณพลเดช  ปันเรือน นายก อบต.    ประธานกรรมการ 
 2. นายบัญชา  อุทาโย  ปลัด อบต.     กรรมการ 
 3. นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ    รองปลัดฯ     กรรมการ 
 4. นางจิริยา  มูลประเสริฐ ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 5. นายองอาจ  นิลสุวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายสานิต  เสริมเกษม  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 7. นางสาวปริศนา  ธาติ  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ/เลขาฯ 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
   3.5.1 ส านักงานปลัด อบต. 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานดับเพลิง    จ านวน 1 อัตรา 
   3.5.2  กองคลัง 
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จ านวน 1 อัตรา 
   3.2.3. กองช่าง 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน 1 อัตรา 
   3.5.3  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 1 อัตรา 
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  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย   
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
 
 
 
   

  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีความครบถ้วน  
สมบูรณ์   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึงได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ว่ามีปัญหาและความต้องการจ าเป็น
พ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  เพ่ือสะดวกในการ
ด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       สภาพปัญหา 
 ๑.  ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก 
 ๒.  ปัญหาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการยังไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟูา ประปา   
 ๓.  ปัญหาการตื้นเขินและคับแคบของล าเหมืองท าให้กักเก็บน้ าได้ในปริมาณน้อย 
 ๔.  ปัญหาน้ าล้นตลิ่งในฤดูฝน   
 ๕.  ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรในฤดูแล้ง 
 6.  ปัญหาถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
       ความต้องการ 
 ๑.  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
 2.  ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ พร้อมทั้งซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอด 
 ๔.  จัดให้มกีารขุดลอกล าเหมืองและแม่น้ าเป็นประจ าทุกปี 
 ๕.  จัดให้มีระบบกรองน้ าสะอาดเพ่ือใช้กับประปาหมู่บ้าน 
 ๖.  จัดหาสถานที่ขุดสระเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 7.  ปรับปรุงถนนในพ้ืนที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
              สภาพปัญหา 
 ๑.  ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า  ท าให้ประสบปัญหาขาดทุน        
 ๒.  ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
 ๓.  ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน   
 ๔.  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้านการลงทุน  และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ    
 ๕.  ประชากรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 
 ๖.  ประชากรมีหนี้สินขาดการออมทรัพย์  

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 



๒๒  
 

      ความต้องการ 
 ๑.  ให้มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
 ๒.  จัดให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร 
 ๓.  จัดหาที่ดินท ากินของประชาชน 
 ๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  งบประมาณสนับสนุนในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
 ๖.  สนับสนุนให้มีงานท าและประชาชนในท้องถิ่น   
 7. ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
 8. จัดหางบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเพิ่มรายได้ 
 ๓. ด้านสังคม 
              สภาพปัญหา 

๑.  ปัญหาการติดยาเสพติดในพื้นที่ 
๒.  จ านวนประชากรแฝงในพื้นที่  
๓.  ปัญหาเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง 
4.  ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
5.  ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 
6.  ปัญหาความยากจนของประชาชนพื้นที่ 
7.  ปัญหาการว่างงานและการอพยพแรงงานเข้าสู่ตัวเมือง  
8.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคระบาดต่าง ๆ  

              ความต้องการ  
 ๑.  จัดให้มีการบ าบัด ฟ้ืนฟ ู ผู้ติดยาเสพติด  และมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แกผู่้ด้อยโอกาส          
 ๓.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 
 ๔.  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.  จัดหางบประมาณในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของคนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
 ๖.  มีงบประมาณในการปูองกันและก าจัดโรคติดต่อต่าง  ๆ  
 ๗.  ให้มีการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 
 ๔. ด้านการเมืองและการบริหาร 
     สภาพปัญหา 
 ๑.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๒.  ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันต่อ
เหตุการณ ์
 ๓.  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 



๒๓  
 

 ๔.  ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ  ประสบการณ์  และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง   
 5.  ปัญหาในการขาดความรู้  ความเข้าใจในด้านกฎหมาย  บทบาท  อ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 6.  ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
      ความต้องการ 
 ๑.  สนับสนุนให้มีเวทีประชาคมระดับต าบลและหมู่บ้าน 
 ๒.  สนับสนุนให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.  สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
๔.  จัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๕.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นและทันสมัยต่อการปฏิบัติหน้าที่  

 ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              สภาพปัญหา 
  ๑.  ปัญหาหมอกควันในอากาศช่วงฤดูแล้ง การเผาขยะ เผาปุา 
 2.  ปัญหามลพิษทางกลิ่นจากฟาร์มสุกรในพ้ืนที ่
 3.  ไม่มีระบบก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
 4.  ปัญหาขาดความสมดุลในธรรมชาติ เนื่องจากการใช้สารเคมีมากเกินไปในภาคการเกษตร ท าให้เกิด
สารพิษตกค้างในดินและน้ า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  ปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 7.  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
      ความต้องการ 

๑.  จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๓.  ส่งเสริมให้มีความรู้ในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นท่ี  ให้

ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๔.  ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
5. รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

 ๖.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
      สภาพปัญหา 
 ๑.  ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
 ๒.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
 ๓.  ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 



๒๔  
 

 ๔.  ปัญหาการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 
      ความต้องการ 
 ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการอย่างทั่วถึง 
 ๒.  ปูองกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๓.  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และอนามัยแม่และเด็ก 
 ๔.  การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 ๗.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
             สภาพปัญหา 
 ๑.  ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 ๒.  ปัญหาประชาชนบางส่วนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ 
 ๓.  ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 ๔.  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 5.  ขาดสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
               ความต้องการ 
 ๑.  ให้ความรู้และส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ 
 ๓.  สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 ๔.  ส่งเสริมด้านกิจกรรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 6.  จัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
 
 

  

 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกาดจะมีประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด  ยังได้เน้นคนทุกกลุ่มทุกวัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนในด้านการพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้วิเคราะห์ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนและการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์สภาพ

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๕  
 

สิ่งแวดล้อมทั้งจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร  ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ก าหนดภารกิจเป็นด้านต่าง  ๆ  ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
  (๒)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
  (๓)  การสาธารณูปการ 
  (๔)  การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก                    

 (๕)  การจัดให้มีและการบ ารุงทางระบายน้ า 
  (๖)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (๗)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 

 (๘)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๙)  การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน    

 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (๑)   ปูองกันและควบคุมการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
  (๒)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (๓)   การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  (๔)   การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๕)   ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านการศึกษา  
 (๖)   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 (7)   การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
 (8)   การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 (๔)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                
 (๕)  การควบคุมอาคาร 
 (๖)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

ดังนี้ 
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 (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว              
 (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 (๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๔)  ส่งเสริมและฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
 (๕)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 (๖)  จัดให้มีตลาด 
 (๗)  ส่งเสริมให้มีกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์   
 (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

ดังนี้ 
 (๑)  การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๒)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 (๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
 (4)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
 (๑)  การจัดการศึกษา 
 (2)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (3)  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านการศึกษา  
 (4)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (5)  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (๑)  สนับสนุนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (๓)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน   
 (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
 จากภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกาดจากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในภาพรวม ได้น ามา
ก าหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด โดยอาศัยเทคนิค SWOT 
Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน(Weakness) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  (Internal Factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด (THREAT) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factor) ซ่ึง
รายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และแหล่งน้ า 
- มีเส้นทางการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงถึง
กันทุกหมู่บ้าน 
- มีล าน้ าสายส าคัญไหลผ่าน และ
สามารถใช้ได้ตลอดทั้งป ี

- ผิวการจราจรถนนบางสาย ถนนในซอยบางแห่งคับแคบบาง
แห่งช ารุดเสยีหายไมไ่ด้มาตรฐาน 
- ล าเหมือง รายระบายน้ ายังขาดการดูแล รักษาและปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพให้ใช้การได้ด ี

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

- เป็นแหล่งผลิตพืชทางการเกษตรที่
ส าคัญ คือ หอมหัวใหญ่  
 
 

- ผลผลติทางการเกษตรยังขาดการบริหารจัดการทางด้าน
การตลาดอย่างเป็นระบบ 
-  ประชาชนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 
- ราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นกับกลไกทางการตลาด เกษตรกร
ไม่สามารถก าหนดราคาได ้

ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาและ
ยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

- ประชาชนขาดความสนใจที่จะศกึษานอกระบบโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง, ขาดผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านสาธารณสุข - หน่วยงานภาครัฐ ใหค้วามส าคัญกับ
งานด้านสาธารณสุข 

- การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐมีน้อย 

ด้านสังคม - ในสังคมยังมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผต่่อ
กัน 

- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขาดการสง่เสริมและสนับสนุน, 
ประชาชนยังไม่ให้ความส าคญักับปัญหาสังคมและปัญหา
เยาวชนเท่าท่ีควร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติยังมคีวาม
สมบูรณ,์ สิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกท าลาย
มากนกั 

-  สภาพแวดล้อมในหมูบ่้านยังขาดการดูแล  รักษา 
-  พื้นที่บางแห่งได้รับผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ไม่ได้มาตรฐาน 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 
ด้านการเมืองการบริหาร -การบริหารงานขององค์กรโปร่งใส  

สามารถให้ประชาชนตรวจสอบการ
ท างานได ้

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง 
การบริหาร จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
- องค์การบริหารส่วนต าบลขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และบคุลากร 



๒๘  
 

 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ปัจจัยภายนอก โอกาส (OPPORTUNITY) ข้อจ ากัด (THREAT) 

1. ด้านการเมือง -  มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในด้านการเมือง  เช่น  การตรวจสอบการ
ท างานภาครัฐ   การเสนอความคดิเห็นการ
เข้าช่ือ  เสนอช่ือ   ฯลฯ 

- ระบบการเมืองการปกครองของประเทศใน
ปัจจุบันยังขาดเสถียรภาพ ที่แน่นอนและชัดเจน  
-  ประชาชนเกิดการแตกแยกด้านความคิด
ทางด้านการเมืองท าให้ประชาชนขาดความ
สามัคค ี

2.  ด้านสังคม - ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนได้เข้ามา
มีช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

- สังคมในปัจจุบันขาดความรักความสามัคคี ความ
สมานฉันท์คนในชาต ิ
- สังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อ
แม่ท างานท าให้ไม่มเีวลาดูแลอบรม บุตรหลาน   
- ในปัจจุบันผู้สูงอายเุพิ่มมากข้ึนเป็นจ านวนมาก 

ไม่มรีายได้  วัยท างานลดลง 
3. ด้านเศรษฐกิจ - หัวหอมใหญ ่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคญั

และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเปน็อย่าง
มาก มีโอกาสสูงที่จะขยายตลาดไปยังแหล่ง
อื่น ๆ 

-มีการขยายพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญใ่นหลายอ าเภอ 

ท าให้มีคู่แข่งทางการค้ามากข้ึน 
-  น้ ามันราคาแพงมีผลกระทบต่อรายจ่ายที่สูงข้ึน
ท าให้การจัดเก็บภาษียากยิ่งข้ึน 
- ค่าครองชีพในปัจจุบันสูง  ประชาชนรายไดไ้ม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

4. ด้านระเบียบกฎหมาย 
 

-  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีการ
แก้ไขระเบียบกฎหมายด้านการ เงินการบัญชี
ท าให้เกิดความคล่องตัวกระชับท าให้การ
ปฏิบัติง่ายขึ้น 
- ได้รับการถ่ายโอนภารกจิเพิ่มมากข้ึน 
 

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายบางฉบับ  

ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสน 
- กฎหมายบางฉบับไม่มีการปรับปรุงให้เข้า
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(OPPORTUNITY) ข้อจ ากัด(THREAT) 
5.  ดา้นเทคโนโลย ี
 

- กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้อง ถิ่น
ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน 

-  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็น ไปอย่าง
รวดเร็วท าใหผู้้ปฏิบตัิตามไม่ทัน 

6. นโยบายรัฐบาล - รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น และความเป็นอสิระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙  
 

 
การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

   การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานและหน้าที่

ที่ปฏิบัติ 
- มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน  
- ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและ

ระเบียบ กฎหมายอยู่เสมอ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ  ใน 
     การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง

ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงและขาดการ
ประสานงานที่ดี 

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนักและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 

- ขาดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  และ
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ ขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ข้าราชการยังขาดระเบียบวินัยที่ดีในการท างาน 
โอกาส  (Opportunities) 
- นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน  
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบลในหลักสูตรต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง    
- การเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้

ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ 
     ปฏิบัติงานอยู่เสมอ   
- ประชาชนสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

อุปสรรค  (Threats) 
-   ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 
-   ข้อจ ากัดในด้านนโยบายการบริหาร  
-   ข้อจ ากัดในด้านระเบียบ  กฎหมาย 
-   ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
พ้ืนที่ต าบลบ้านกาด มีประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพหลักคือ การท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกหอมหัวใหญ่ ข้าว  
ข้าวโพด  ในทุกๆปี ประชาชนในพ้ืนที่จะประสบปัญหาทั้ง ภัยแล้ง  และอุทกภัย  ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือมากเท่าที่ควร เนื่องด้วยงบประมาณ และข้อจ ากัด
ของกฎหมาย 

 



๓๐  
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ เช่น  

ภารกิจหลัก 
(๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
(๒)  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 

 (๓)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๔)  การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 (๕)  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (6) การส่งเสริมการศึกษา 
 (7)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 (8)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (9)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
 (10) การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
ภารกิจรอง 

(๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
(๒) การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๔) การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  โดยได้ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  ส่วนราชการ  ได้แก่   

1) ส านักปลัด   
2) กองคลัง   
3) กองช่าง 
4) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น  17 อัตรา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน  7  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  24  อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนด

       ๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนนิการ 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



๓๑  
 

ต าแหน่งขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 

 

 

๘.๑  โครงสร้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองในการบริหารงาน    

เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ นั้นเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จึง
ได้ก าหนดโครงสร้างต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับภารกิจต่าง ๆ  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ         
- งานบริหารงานบุคคล   
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา อบต. 
- งานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ                 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
 - งานนิติกร และนิติกรรม 
- งานร้องเรียน รอ้งทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
๑.๔ งานตรวจสอบภายใน 
- งานวางระบบควบคุมภายใน 
- งานรายงานควบคุมภายใน 
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฟ้ืนฟูและช่วยเหลือ 
- งานกู้ภัย 
๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 

๑. ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป      
- งานสารบรรณ         
- งานบริหารงานบุคคล   
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา อบต. 
-  งานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ                   
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกร และนิติกรรม 
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
 ๑.๔ งานตรวจสอบภายใน 
- งานวางระบบควบคุมภายใน 
- งานรายงานควบคุมภายใน 
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฟ้ืนฟูและช่วยเหลือ 
- งานกู้ภัย 
๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 

 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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- งานการประชุม 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๗  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
-งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
๑.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
ประกอบการ 
- งานศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม 
๑.๙  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานโรคเอดส์ 
- งานเฝูาระวัง 
๑.๑๐  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและฝึกอาชีพ 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานข้อมูลและสถิต ิ
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา
และผู้พิการ 
๑.๑๑  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศึกษาและวิจัยด้านเกษตรและ 
ปศุสัตว์ 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

- งานการประชุม 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๗  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
-งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
๑.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
ประกอบการ 
- งานศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม 
๑.๙  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานปูองกันยาเสพติด 
 - งานโรคเอดส์ 
- งานเฝูาระวัง 
๑.๑๐  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและฝึกอาชีพ 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานข้อมูลและสถิติ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา
และผู้พิการ 
๑.๑๑  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศึกษาและวิจัยด้านเกษตรและ 
ปศุสัตว์ 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 



๓๓  
 

- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน,เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานส่งเสริมและพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานส่งเสริมสหกรณ ์
- งานข้อมูลและสถิต ิ
- งานประชาสัมพันธ์ 
 
๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนทีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลสถิติการก่อสร้าง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 
 

- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน,เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานส่งเสริมและพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานส่งเสริมสหกรณ์ 
- งานข้อมูลและสถิติ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานทะเบียนพาณิชย์ 
๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนทีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลสถิติการก่อสร้าง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 
 



๓๔  
 

๓.๓ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและท าแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังเมือง 
๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานกิจการประปา 
- งานระบายน้ า 
- งานประสานโทรศัพท์ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานรายงานข้อมูล 
- งานบริหารวิชาการ 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔.๓ กิจการโรงเรียน 
 - งานกิจการโรงเรียน 

๓.๓  งานผังเมือง 
- งานส ารวจและท าแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังเมือง 
๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานกิจการประปา 
- งานระบายน้ า 
- งานประสานโทรศัพท์ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานรายงานข้อมูล 
- งานบริหารวิชาการ 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔.๓ กิจการโรงเรียน 
- งานกิจการโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕  
 

๘.๒  การวิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงาน และการก าหนดต าแหน่ง 
 ตามข้อ ๘.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้วิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงาน และการ

ก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งกรอกข้อมูล
ในกรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ได้ดังนี้  

 กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63  
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม/ลด หมายเหต ุ

ก าลังเดิม ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63   
 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
รองปลัด อบต (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักงานปลัด อบต. 

 
๑ 
1 

 
๑ 
1 

 
๑ 
1 

 
๑ 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

  

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - - ว่าง 

กองคลงั                 

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)     ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   

เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   

นักวิชาการเงินและบญัชี  ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

         
พนักงานจ้าง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  

 
        

 
 
 



๓๖  
 

 
กองช่าง         

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  1 ๑ ๑ ๑ -  - -   

นายช่างโยธา  ปง./ชง. 1 ๑ ๑ ๑  - - -   

พนักงานจ้าง         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 1 +1  -  - ก าหนดใหม ่

กองการศึกษาฯ         

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)    ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการศึกษา  ปก./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ครูผูดู้แลเด็ก   1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         

 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 1 1 1 - - -  

รวม 23 24 24 24 +1 - -  
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ปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) 

ส านักปลัด   อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

๑.  งานบริหารทั่วไป 
๒.  งานนโยบายและแผน 
๓.  งานกฎหมายและคด ี
๔.  งานตรวจสอบภายใน 
๕.  งานปูองกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
๖.  งานกิจการสภา อบต. 
๗.  งานรักษาความสะอาด 
๘.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๙.  งานส่งเสริมสุขภาพและ  
      สาธารณสุข 
๑๐.  งานสวสัดิการสังคม 
๑๑.  งานส่งเสรมิการเกษตร 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )   

๑.  งานการเงินและบัญชี 
๒.  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
๓.  งานทะเบียนทรัพยส์ินและ 
     พัสดุ 
  

๑.  งานก่อสร้าง 
๒.  งานออกแบบและควบคุม 
      อาคาร 
๓.  งานผังเมือง 
๔.  งานประสานสาธารณปูโภค 

 

๑.  งานบริหารงานการศึกษา 
๒.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
๓.  งานกิจการโรงเรียน 
  

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) 



  
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป (ระดับต้น)   
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                   โครงสร้างของส านักปลัด อบต. 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

       

          

       

 - เจ้าพนักงานปูองกันฯ ปง./ชง. (1)  
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (1)     
                                  

         

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)  

  
  

งานกฎหมายและคด ี งานส่งเสริมการเกษตร 
     

 

งานนโยบายและแผน            
งานสวัสดิการสังคม 

   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

งานกิจการสภา 
   

 

- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1)  
- เจ้าพนกังานธุรการ  ปง.  (๑) 
- ผช.จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   (๑) 
- ผช.จนท. บันทกึข้อมูล (พนักงานจา้งตามภารกจิ)  (1)  
 

 

 

-  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.  (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)  
 

 

 

         
  
  

 

 

           - เจ้าพนักงานธุรการ ปง.  (๑)  
 

 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)  
 

 

      - นักพัฒนาชุมชน ชก.  (1)  
 

 

 

     - เจ้าพนักงานธุรการ ปง.  (1)  
  
  
  

 



  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (๑) 
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 
 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.  (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (๑) 
 

       - เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง. (๑) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง/ชง  
 



  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)  
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                      โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง.  (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา  ชง.  (๑) 

              - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 

งานผังเมือง 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 



  
 

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

งานการศึกษาปฐมวัย 
-  ครู คศ.1 (1)  
-  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
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                      โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
     

                  

 

 

 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 - นักวิชาการศึกษา ปก. (1) 
 
 

งานกิจการโรงเรียน 
- นักวิชาการศึกษา ปก. (1)   



  
 

 

 

 

 

 

  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จะยึดถือจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์  สุจริตเต็มก าลังความสามารถและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของราชการและ
ประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คน  ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจ
ใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีในการพัฒนา  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม และ
ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีโครงการต่างๆ   
ดังนี้   

โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย วิธีด าเนินการ งบประมาณ 
-ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ   - ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

หรือพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุ
ใหม่หรือเปลี่ยนสายงาน 
- พนักงานจ้าง 

 - การสอนงาน 
-  การฝึกอบรม 
-  การประชุม 
-  การปฐมนิเทศ 

 2๐,๐๐๐ บาท 

-  ก า ร พั ฒ น า เ กี่ ย ว กั บ ง า น ที่
รับผิดชอบ    

 - ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร,สายงานผู้ปฏิบตั ิ
- พนักงานจ้าง 

 การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- การศึกษาดูงาน 

  5๐,๐๐๐  บาท 

-  ความรู้และทักษะเฉพาะต าแหน่ง
ตามแผนการด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น  

 - ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
- ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- การศึกษาดูงาน 

150,,๐๐๐  บาท 

-  หลักสูตรด้านการบริหาร - ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
                      

 - การฝึกอบรม 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-  การศึกษาดูงาน                         

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

- การพัฒนาความรู้ด้านนโยบาย
แห่งรัฐ Thailand 4.0  

 - ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
- ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 - การฝึกอบรม  30,000 บาท 

- การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
- ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
 

โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย วิธีด าเนินการ งบประมาณ 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
บริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- การศึกษาดูงาน 

- ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
- ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  
- พนักงานจ้าง 

 ๑๕,๐๐๐  บาท 

-  โครงการอบรมสัมมนา/ทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร   

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- การศึกษาดูงาน 

- ต าแหน่งสายงาน  
  ผู้บริหาร 
- ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ 
- พนักงานจ้าง 

 2๕๐,๐๐๐ บาท 

 
  
   
 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้  

๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทักซ้อน 
4. การยืนหยัดท าให้สิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 

************************ 
 

 

๑3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
      ท้องถิ่นและลูกจ้าง 



9. ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(1) (๒) (๓) (4) (5) (6) (7) (8)

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 437,400   1 1 1  -  -  - 13,320     13,440   13,080   450,720      464,160      477,240      

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 365,760   1 1 1  -  -  - 12600 12,960   13,230   378,360      391,320      404,550      

3 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 371,760   1 1 1  -  -  - 12960 13,440   13,320   384,720      398,160      411,480      

4 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 283,880   1 1 1  -  -  - 11760 11,880   12,240   295,640      307,520      319,760      

5 นักวเิคราะห์ฯ ชก. 1 1 266,040   1 1 1  -  -  - 10,920     11,160   11520 276,960      288,120      299,640      

6 จพง.ธรุการ ปง. 1 1 159,420   1 1 1  -  -  - 6,000       6,360     6,600      165,420      171,780      178,380      

7 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1  - 355,320   1 1 1  -  -  - 12,000     12,000   12,000   355,320      367,320      379,320      

8 จพง.ป้องกันฯ ปง/ชง 1  - 297,900   1 1 1  -  -  - 9,720       9,720     9,720      297,900      307,620      317,340      

พนักงานจ้าง  

9 ผช.จพง.ธรุการ  - 1 1 175,920   1 1 1  -  -  - 7,080       7,320     7,680      183,000      190,320      198,000      

10 ผช.จนท.บันทึกข้อมูล  - 1 1 151,080   1 1 1  -  -  - 6,120       6,360     6,600      157,200      163,560      170,160      

11 พนง.เคร่ืองจักรกลขนาดเบา  - 1 1 133,080   1 1 1  -  -  - 5,400       5,640     5,760      138,480      144,120      149,880      

12 พนักงานดับเพลิง  - 1  - 112,800   1 1 1  -  -  - 4,560       4,800     4,920      117,360      122,160      127,080      

กองคลัง

13 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 398,160   1 1 1  -  -  - 13,320     13,080   13,440   411,480      424,560      438,000      

14 นักวชิาการเงินฯ ปก. 1 1 214,560   1 1 1  -  -  - 7,680       7,680     7,680      222,240      229,920      237,600      

15 จพง.พัสดุ ปง. 1 1 188,640   1 1 1  -  -  - 7,440       7,440     7,320      196,080      203,520      210,840      

16 จพง.จัดเก็บฯ ชง.ปง. 1  - 297,900   1 1 1  -  -  - 9,720       9,720     9,720      297,900      307,620      317,340      

พนักงานจ้าง

17 ผช.จนท.การเงินฯ  - 1 1 159,420   1 1 1  -  -  - 5,520       5,760     6,240      164,940      170,700      176,940      

กองช่าง

18 ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 313,440   1 1 1  -  -  - 11,160     11,280   11,760   324,600      335,880      347,640      

19 นายช่างโยธา ชง. 1 1 355,440   1 1 1  -  -  - 10,920     11,160   11,040   366,360      377,520      388,560      

อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่ อัตราก าลังคน
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม/ลด

จ านวนที่มีอยูป่ัจจบุัน

เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายรวม

34

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า



ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

พนักงานจ้าง

20 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - 1  -  - 1 1 1 +1  -  - 138,000   5,520     5,880      138,000      143,520      149,400      

กองการศึกษาฯ 

21 ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาฯ) ต้น 1 1 398,160   1 1 1  -  -  - 13,320     13,080   13,440   411,480      424,560      438,000      

22 นักวชิาการศึกษา ปก. 1 1 266,760   1 1 1  -  -  - 9,000       8,760     9,240      275,760      284,520      293,760      

23 ครู คศ.1 (เงินอุดหนุน)  - 1 1 214,920   1 1 1  -  -  - 9,360       9,840     9,720      224,280      234,120      243,840      

พนักงานจ้าง

24 ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ (เงินอุดหนุน)  - 1 1 230,040   1 1 1  -  -  - 9,240       9,600     9,960      239,280      248,880      258,840      

6,476,041  6,704,042   6,936,153   

463,560     483,000      502,680      

(10) 6,012,481  6,221,042   6,433,473   

(11) 1,202,496  1,244,208   1,286,695   

(12) 7,214,977   7,465,250   7,720,168   

31.53 31.07 30.60

***หมายเหตุ*** บาท
บาท 1E+06  
บาท 1,201,438.35 

 

ประมาณการประโยขน์ตอบแทนอ่ืน 20% (คิดจากร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายจริง)

รวม

หักยอดประมาณเงนิอุดหนุน (เช่น เงนิเดือนคร/ูผดด./ขรก.ถ่ายโอน ซ่ึงเบิกจากงบทีก่รมจัดสรร) **ไม่ต้องใส่สูตรค านวณ**

ยอดรวมคงเหลือ (คือ ค่าใช้จ่ายสุทธทิี ่อปท.ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณของ อปท.)

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้สิ้น (10)+(๑๑)

คิดเป็นร้อยละ....ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (12)*100/งบประมาณปี 61

22,884,540.00                
24,028,767.00                
25,230,205.35                

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2561
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563

35

จ านวนทีม่ีอยู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่ อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึ้น ค่าใช้จ่ายรวมจะต้องใช้ในช่วง เพิม่/ลด

เงินเดือน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า



(9)

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ว่างเดิม

34

หมายเหตุ



 
ก าหนดเพิ่ม

 

35

หมายเหตุ



 11. บญัชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/

เงนิเพ่ิมอ่ืน ๆ 

1 นายบญัชา  อทุาโย ปริญญาโท 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 389,400 48,000  -

(รป.ม.) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

2 นางอบุลรัตน ์ มลูประเสริฐ ปริญญาโท 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 323,760 42,000  -

(รป.ม.) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) (นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

ส ำนักปลัด 

3 นางสาวปริศนา  ธาติ ปริญญาโท 13-3-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หวัหน้าส านักปลัด ต้น 329,760 42,000  -

(รป.ม.) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) 

4 นายนกิร  สุทธกลู ปริญญาตรี 13-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 13-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 293,880  -  -

(ศศ.บ.) 

5 น.ส.ภทัราวรรณ  ต่ าแกว้ ปริญญาโท 13-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายฯ ชก. 13-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายฯ ชก. 266,040  -  -

(รป.ม.) 

6 น.ส.พมิพภ์นินัท ์อพนัลิขิต ปริญญาตรี 13-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 13-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 152,760  - 6,660

(บธ.บ.) 

7  -  - 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. 355,320  -  -

8  -  - 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ ปก./ชก. 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ ปก./ชก. 297,900  -  -

พนักงำนจ้ำง

9 น.ส.ทพิกฤตา  ทะรินทร์ ปริญญาตรี  -  -  -  - ผช.เจ้าพนักงานธรุการ  - 175,920

10 นางณัฐิดา  จันทร์แก้ว ปวส.  -  -  -  - ผช.เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล  - 151,080 8,340  -

11 นายนพดล  สุรินทร์ ปวส.  -  -  -  - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  - 133,080 24,000  -

12  -  -  -  -  -  - พนักงานดับเพลิง  - 112,800  -  -
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กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังเดิม เงนิเดือน



ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/

เงนิเพ่ิมอ่ืน ๆ 

กองคลัง

13 นางจิริยา  มูลประเสริฐ ปริญญาตรี 13-3-04-2107-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2107-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 356,160 42,000  -

(ศศ.บ.) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 

14 นางสุพนิ  กันทาต๊ิบ ปริญญาโท 13-3-04-4201-001 นักวชิาการเงินและบญัชี ปก. 13-3-04-4201-001 นักวชิาการเงินและบญัชี ปก. 214,560  -  -

(บธ.ม.) 

15 นางกัญจน์อมล  สุรินทร์ ปริญญาตรี 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 188,640  -  -

(ศศ.บ.) 

16   -  - 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900  -  -

พนักงำนจ้ำง

17 นางเสาวนีย์ อุตเสน ปวส.  -  -  -  - ผช.เจ้าหน้าที่การเงินฯ  - 137,880  -  -

กองช่ำง

18 นายสานิต  เสริมเกษม ปริญญาตรื 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 271,440 42,000  -

(วท.บ.) (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)

19 นายจักริน  คีรีวรรณ ปริญญาตรี 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 355,440  -  -

พนักงำนจ้ำง   

20  -  -  -  -  -  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  -  -  -  -

กองกำรศึกษำฯ 

21 นายองอาจ  นิลสุวรรณ ปริญญาโท 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 356,160 42,000  -

(ค.ม.)  (นักบริหารงานการศึกษาฯ) (นักบริหารงานการศึกษาฯ)

22 นางสุพรรณี  นิลสวรุรณ ปริญญาโท 13-3-08-3803-001 นักวฃิาการศึกษา ปก. 13-3-08-3803-001 นักวฃิาการศึกษา ปก. 266,760  -  -

(รป.ม.) 
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กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงนิเดือน



ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงนิค่าตอบแทน/

เงนิเพ่ิมอ่ืน ๆ 

23 นางสาวอ าพร  ศิริ ปริญญาตรี ๔๘-๒-๐๑๖๙ ครู คศ.1  - ๔๘-๒-๐๑๖๙ ครู คศ.1  - 214,920  -  -

(ค.บ.) 

พนักงำนจ้ำง

24 นางดาวเรือง  ศิริ ปริญญาตรี  - ผช.หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -  - ผช.หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - 230,040  -  -

(ค.บ.)  
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กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงนิเดือน



หมายเหตุ

437,400

365,760

371,760

293,880

266,040

159,420

355,320

(วา่งเดิม)

297,900

(วา่งเดิม)

175,920

159,420

157,080

112,800

(วา่งเดิม)
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หมายเหตุ

398,160

214,560

188,640

297,900

(วา่งเดิม)

137,880

313,440

 

355,440

ก าหนดเพิ่ม

398,160

266,760
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หมายเหตุ

214,920

230,040
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