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คำนำ 

 
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคกรปกครองปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค   
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นำไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากำลังคนพัฒนากำลังคน 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถดำเนินการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสำเร็จ   
ตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล   
 

  การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถคาดคะเนไดวาใน
อนาคต ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา จะมีการใชอัตรากำลังขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง
ตำแหนงใด จำนวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกทั้ง   
เปนการกำหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง และสามารถ
ใช เป นเครื่องมือในการควบคุมภาระค าใชจ ายด านการบริหารงานบุคคลไม ให เกินกวารอยละ 40                        
ของงบประมาณรายจายประจำป ไดอีกดวย 
 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงไดจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566  ขึ้นเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เกิดประโยชนตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา และเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่  24  ธันวาคม 2558 และเพ่ือสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกตำแหนงที่ไมจำเปน เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
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  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหนงและมาตรฐานกำหนดตำแหนง  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน  2558 กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวา จะมีตำแหนงใด ระดับใด อยู
ในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งถาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลบานกาดจัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินเพื่อใชในการกำหนดตำแหนง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.กลาง) กำหนด    
  ๑.2 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาดจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและ
การใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาดแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะหอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด วิเคราะห
ความตองการกำลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงไดจัดทำ        
แผนอัตรากำลัง  ๓  ป  สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 ขึ้น  
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 ๒.๑  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบ
การจางที่เหมาะสม ไมซ้ำซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๒  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจำวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม 

๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด 

2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เพ่ือให
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ 
มีประสิทธิภาพมีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลังบุคลากรใหเหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2.7 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการกำหนดตำแหนงอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจำเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  ๒.8  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ซึ่งประกอบดวย                 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนประธานกรรมการ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด รองปลัด
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ หัวหนาสวนราชการที่
รับผิดชอบงานบริหารบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ
มอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑  การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร 
และสภาพปญหาในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  เพื่อใหการดำเนินการขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวจำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานจาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา  งานในปจจุบันที่ดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรง
ตามภารกิจหรือไม  อยางไร  หากงานที่ทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบ
อัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว  อาจ
ทำใหการจัดสรรกำลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่อง
กำลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
  ๓.๒  การกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเชียงใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน    

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure เปนการนำประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ โดยใน
สวนนี้จะคำนึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้นงานใน
แตละประเภท เพ่ือใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลัง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงที่กำหนดในปจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนงเพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ป 
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มากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 
35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากำลังคนมากกวา อยางไรก็
ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกำกับนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรือ
งานบริการบางประเภทไมสามารถกำหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการ
สวนทองถิ่นนั้นจึงทำไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการ
กำหนดคำนวณอัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคำนวณเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำผลลัพธที่
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ตองใชสำหรับการ
สรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปจจุบันและในอนาคตมีความแตงตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจจะตองมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม เพ่ือใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสวนราชการและ
องคกรอยางสูงสุด 

3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดเสียหรือนำประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะทำ
ใหเกิดตำแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจจองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรองอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
และผูที่มีสวนเกี่ยวกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทำใหการ
กำหนดกรองอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตำบล ก. และงานบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวน
ตำบล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนนของการใชอัตรากำลังของแตละองคกรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได 

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน 
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเปนสำคัญ แตมจีุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เปน
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกำหนดกรอบ
ตำแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกำหนดตำแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทำงานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กำหนดตำแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้
เปนตำแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจำนวนตำแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน
ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะ
ทำใหสวนราชการ สามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 

- การใชขอมูลที่หลายหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นำไปสูการใชอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณแนวโนนของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

  3.9  กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ  จำนวนตำแหนง  และระดับตำแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตาง ๆ  
  นอกจากนั้นในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดมีการกำหนดเพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 ยุทธศาสตรชาติในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น 
จำเปนจะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวน    ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมกีารบูรณาการ และสรางความเขาใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือคติพจนประจำชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน  มีรายไดสูงอยู
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรองแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
   1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น    
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
   1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
   1.7 การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
  2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   2.1การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สงเสริมการคา  การลงทุน  พัฒนาสูชาติการคา 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และ
สงเสริมการเกษตรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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   2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
   2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
   3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
   3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
  6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
   6.6 ใหทันสมยั เปนธรรมและเปนสากล 
   6.7 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
   6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับ          
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี  การกอการรายขามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผานมายังคงประสบ
ปญหาหลาย ๆ ดานทั้งปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  ผลิต
ภาพการผลิตต่ำ และความ  เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือตอบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยาง
เหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการวางแผนการพัฒนาที่คำนึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  
ทั้งในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี 

  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาที่ประเทศไทยใหความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ในระยะยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึงอนาคตของคนไทย
ทุกคนในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งในสวนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอ ๆ ไป จึงไมใชแผนที่มุงผลสำเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ป 
ของการประกาศใช แตเปนการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่มุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดาน
การสรางความมั่นคงในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตร    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สำหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 
ป ที่จะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบดวย 
  1.ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบ
ภูมิคุมกันที่ดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน มี
ความสอดรับ เก้ือกูล และพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสำคัญ
ตอมิติความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี 
และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 
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  2.คำนึงถึง “การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยใหเปน
พลังสำคัญในการสรางความมั่นคงของชาติ เปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความ
พรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถรอบดาน และมีโอกาส     ในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งดานคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม อยูรวมกัน
อยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู  ใหใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สรางและถายทอด
องคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
  3.มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยตองปรับปรุงใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนา
ใน     ทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ลดความซ้ำซอน หรือเปนอุปสรรคตอการหนุน
เสริมการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ควบคูกับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ    การขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ใหดำเนินงาน       ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคความรู เทคโนโลยี  
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 
  กลาวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะ
มุงเนนการพัฒนาที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกำกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับ
การพัฒนาใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชนของชาติเปนสำคัญ 
รวมถึงใหความสำคัญกับพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไก
การทำงานที่มีหนาที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญตาง ๆ และกลไกท่ีเก่ียวของกับการใชองคความรู เพื่อให
ประเทศกาวไปสูสังคมที่ “มั่นคง  ม่ังคง และยั่งยืน” ไดในอนาคต 
   

วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือเตรียม
ความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในดานตาง ๆ ภายใตบริบท
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม
ของการพัฒนาได ดังนี้ 
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  1.วัตถุประสงค 
   1.1 เพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิตมีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุน  มีคุณธรรมและคานิยมที่ดี มีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และมีความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
   1.2เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ย่ังยืน มีความ
มั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  มีโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิ
สติกสที่ไดมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคสวนตาง ๆ ดวยการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   1.4 เพ่ือสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขาม
ชาติ รวมทั้งใหประเทศไทยมีสวนสำคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบตาง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและโลก 
   1.5 เพ่ือใหการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหวางหนวยงานที่ยึดหนาที่
และพ้ืนที่รวมท้ังมีการกระจายอำนาจสูทองถิ่นมากข้ึน  ทำใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีคณุภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได และปราศจากคอรัปชั่น 
  2. เปาหมายรวม  
     เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 
     2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปน
พลเมืองตื่นรู ทำประโยชนตอสวนรวม  เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม  
และจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 
     2.2 ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม 
     2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล เนนอุปสงคนำการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง
ใหม ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจับสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิต 
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  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  มีความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพื่อ
รักษาสมดุล ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายใน
ป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการการอยางถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สรางภาพลักษณดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา 
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความ
พรอมที่ปกปองประชาชน   จากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส  หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต ของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงข้ึน 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อำนาจและ  มีสวนรวมจากประชาชน ตองลดบทบาทภาครัฐในหารใหภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวา ลด
ปญหาคอรัปชั่น และ   การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐจัดทำโดยสถาบันการจัด   การนานาชาติและความยากงายในการประกอบธุรกิจในประเทศดขีึ้น การใชจาย
ภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูง และดัชนีภาพลักษณคอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

               การพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีพึงปรารถนา จะตองพัฒนาใหคนไทยเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนคนที่มี
ความสุข    โดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเปนคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมี
จิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม เพื่อเปนการวางรากบานในการพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงคการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

      1.1 เพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 1.2 เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี 
  2.ยุทธศาสตรการสรางความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุงเนนการสรางโอกาสใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ และเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ 
ทั่วถึงและ    เปนธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคน ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 
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           3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
   3.1 สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สรางความเข็งแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา 
   4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพ่ือสรางความสมดุลของระบบนิเวศและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
   4.2 เสริมสรางความมั่นคงดานน้ำของประเทศ และสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอยางยั่งยืน 
   4.3 ควบคุม ปองกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกรทบตอ
สุขภาพของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งดานการ
ลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 
 5. ยุทธศาสตรความมั่นคง 
   5.1 เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไมใหลุกลามเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 
   5.2 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความพรอมในการผนึกกำลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหาร
จัดการได 
   5.3 เพ่ือใหนโยบายทุกดาน ทุกมติ  สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   5.4 เพ่ือใชความรวมมือดานความมั่ งคงกับมิตรประเทศ และเปนเครื่องมือรักษา
ผลประโยชนของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการกอการรายและโจมตีดานไซเบอร 
   5.6 เพ่ือลดและบรรเทาปญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสาธารณภัยตางๆ 
 6.  ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   6.1 เพ่ือใหภาครัฐมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ได
มาตรฐาน 
   6.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใส 
   6.3 เพื่อใหประเทศไทยมีภาพลักษณการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยูระดับ
แนวหนา 
   6.4 เพ่ือใหประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปน
ธรรม 
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 7. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นบานและระบบโลจิสติกส 
   7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   7.2 เพ่ืออนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สรางความมั่นคงทางพลังงาน 
   7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางทั่วถึงทั้งประเทศ 
   7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ำประปาใหครอบคลุม 

 8.  ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุงใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติตางๆ โดยการสรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางสังคมที่มีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล แกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆ และ
เสริมสรางความเขมแข็งงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาคใหสามารถสรางโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได
อยางทั่วถึง เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย เพื่อเปดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เพ่ือฟนฟูฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางมีสมดุลและไดรับการยอมรับจากชุมชน 
 10. ยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการใชประโยชนความไดเปรียบจากทำเลที่ตั้งของประเทศ เพ่ือให
ประเทศเปนฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพ่ือเสริมสรางประโยชนของประเทศไทยในดานการคา 
การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาด เพื่อผลักดันบทบาทที่สรางสรรคของไทยใหเปนสวนสำคัญในระดับ
ภูมิภาคและโลก 

 คานิยมหลักของคนไทย  เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  2)  ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
  3)  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  4)  ใฝหาความรู หมั่นศกึษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 
  5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
  7)  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
  8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
  9)  มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  10)  รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 
  11)  มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 
  12)  คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ดาน  ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน   
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง   
8)ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

อนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก   
9)ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน: “ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุนสูสากล บนพ้ืนฐานความโดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนา
อยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตรที่ 1 : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทอง
เที่ยวและ บริการ   

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน และ
การคา ชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทั้งในและตางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูตลาดทั้งในและตางประเทศ  
  ยุทธศาสตรที่ 4 : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
บูรณาการ และมีสวนรวม ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชนอยาง ยั่งยืนและเปนธรรม  
 

1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม : “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ใหความสุข
และชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะ เมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก) 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสงในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตรปลอดภัย 
 4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพื้นฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น 
กลยุทธ : 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และ
บริการสุขภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถ่ิน  เชื่อมโยงสูระดับสากล 
4. สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล 
กลยุทธ : 1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 

๒. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และการ

ประกอบธุรกิจ 
๔. สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอตัลักษณทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ : 1. พัฒนาสูศนูยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ  รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ 
 ๓.สงเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 
 4.เสริมสรางความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 5.พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสม ตามชวงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6.ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
กลยุทธ : 1. ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนได ทั้งทางตรง
และทางออม  
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมี คุณภาพดีขึ้น 
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช ประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใช พลังงาน
ทดแทน    ใหเหมาะสมและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

กลยุทธ :  1. เพ่ิมประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน เพ่ือ
รับมือกับ ปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ 

  2. เพิ่มประสิทธิและความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 
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  3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ  
  4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมี สวนรวมของ

ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ : 1.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการให บริการภาครัฐ (2) ส งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่นบนพื้นฐานของความเขาใจในปญหา  
และศักยภาพของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

 พันธกิจ 
1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
3. สงเสริมบำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

        จากวิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํามาสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร“เปน
องคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถิ่นโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน” การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เปาประสงค : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและมีการกระจายรายไดอยาง
เหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีจำเปน 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาประสงค : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ทองถิ่น
มีการพัฒนาดานการทองเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพรอมแขงขันและรองรับผลกระทบจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางภูมิคุมกัน
ระบบเศรษฐกิจ 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 
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กลยุทธที่ 3  สงเสริมการคา การลงทุนที่มุงเนนประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอทองถิ่น 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค : ชุมชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกปญหาในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรักษระบบนิเวศ 

กลยุทธที่ 1  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน 
กลยุทธที่ 2  การควบคุม ปองกัน แกปญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธที่ 3  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงค : ชุมชนและองคกรภาคสังคมในทองถิ่น สามารถอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นของตนใหดำรงอยูไดอยางย่ังยืน 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินในเชิงองครวม 
กลยุทธที่ 2  อนุรักษและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน 
กลยุทธที่ 3  การเผยแพรศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินสูภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปาประสงค : ประชาชนกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูประสบปญหาทาง
สังคม ไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรมบนพื้นฐานของ
การพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธที่ 1  สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ 2  การสงเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
กลยุทธที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
เปาประสงค : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันทในหมูคณะสามารถปองกันและรับมือกับสาธารณภัย 
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปญหายาเสพติดและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชน 

กลยุทธที่ 1  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธที่ 2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธที่ 3  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
เปาประสงค : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถ่ิน 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 3  สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 
 
 
 



๑๘ 
 

 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 

   “พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตท่ีดี  คนมีการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  คุณธรรมนำคน ประชาชนมีสวนรวม” 

2.2 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 ยุทธศาสตรการดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 
 ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
 ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ

ใหบริการ 
2.3 เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมั่นคงอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
         เปาประสงค:  มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคท่ีไดไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ลดรายจาย ขยายโอกาสและสรางรายไดใหแกชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  
        เปาประสงค: มีการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  การปองกันแหละควบคุมโรค
ระบาดและโรคติดตอในชุมชน การสงเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนสามารถ
ดำรงชีวิตอยางมคีวามสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  
        เปาประสงค: การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางความ
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
        เปาประสงค : มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สงเสริมศนูยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมูบานระดับตำบล 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ
ใหบริการ 
        เปาประสงค: มีการสนับสนุนผูนำชุมชนใหเปนแกนนำที่มีสวนรวมในการพัฒนาตำบล การบริการ
งานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา 
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.  
2.4 ตัวชี้วัด 

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
หนวยวัด : รอยละ/จำนวน/สัดสวน/อัตราสวน หรือเชิงพรรณา ของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
 

2.5 คาเปาหมาย 
            1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและมีการกระจาย 
รายไดอยางเหมาะสม มากกวารอยละ 60 
            2.  หมูบาน ชุมชนและองคกรภาคสังคมในทองถิ่น สามารถอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นของตนใหดำรงอยูไดอยางยั่งยืนมีการปองกันแหละ
ควบคุม โรคระบาดและโรคติดตอในชุมชน การสงเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย
สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขไดมากกวารอยละ 60 
             3. ชุมชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกปญหาในดานการจัดการทรัพยากร- 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรักษระบบนิเวศในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดมากกวารอยละ 
60 
            4. หมูบานชุมชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพยสิน ผูคาและผูเสพสารเสพติดในระดับหมูบานระดับตำบลลดลงมีคาความปลอดภัยในพื้นที่ ไดมากกวา    
รอยละ 60 
             5. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลัก ธรรมาภิบาลและการ 
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดมากกวารอยละ 75 

2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธที่ 1   สงเสริมและพัฒนาทองถ่ินใหมีอัตลักษณวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
    กลยุทธที่ 2   สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ือการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
    กลยุทธที่  3   สงเสริมและพัฒนาทองถิ่นดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรม แปรรูป 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 
    กลยุทธที่ 1  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูร

ณาการเครือขาย และความเปนเลิศทางการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธที่ 2  การสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม และสวัสดิการทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 
กลยุทธที่ 1  มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธที่ 2  มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ         

ใชพลังงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
กลยุทธที่ 1  มุงบูรณาการหนวยงานดานความมั่นคง และสงเสริม สนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวน       

เพ่ือแกไขปญหา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาความสามารถบุคลากร มุงเนนจริยธรรม ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ 
กลยุทธที่ 2  สงเสริมความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน  
กลยุทธที่ 3  ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ 
กลยุทธที่ 4  การบริหารองคกรและงบประมาณ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการ
นำมาเปนแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกัน
ในทองถ่ิน  ใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดรวมท้ังสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนำไป    สูการพัฒนา เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ “เปน
ตำบลที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความเปนอยูที่ดี  พัฒนาการศึกษาในทุกระดับให
เปนเลิศ  มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน    สงเสริมการพัฒนาควบคูกับการมีสวนรวม
โดยเนนคุณธรรมนำชีวิตสรางความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
2.1 วิสัยทัศน 
 “โครงสรางพ้ืนฐานพัฒนา  รักษาศิลปวัฒนธรรม  นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 
 



๒๒ 
 

2.3 เปาประสงค 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เปาประสงค: มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคท่ีไดไดมาตรฐานเพียงพอตอความ  
                                ตองการของประชาชนในทองถ่ินมีแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ 
                                การเกษตรอยางเพียงพอ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 เปาประสงค: มีการสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือใหประชาชนมี 
                 รายไดเพ่ิมมากขึ้น 
 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เปาประสงค: มีการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การ  
                                รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การดานสาธารณสุข 
 เปาประสงค : มีการปองกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคตดิตอในชุมชน การสงเสริม    
                                 ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม 
 เปาประสงค: มีการจัดสวัสดิการ ชวยเหลือ ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม และพัฒนา 
                                ศกัยภาพบุคลากรของชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค : การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

        เปาประสงค: มีการเผยแพรการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการ 

                                                   เมือง  รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถใหบริการประชาชนไดอยางเต็ม 

                                                   ประสิทธิภาพ 
  จากยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  ที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จึงไดกำหนดตำแหนงและสายงานตามโครงสรางขององคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  การกำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ  จำนวนตำแหนง  และระดับตำแหนงให
เหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรตาง ๆ  
ดังนี้ 
   3.3.1  สำนักปลัด อบต. 
    - หัวหนาสำนักปลัด  ระดับอำนวยการ  (ตน)   จำนวน 1 อัตรา 
    - นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - นิติกร    ระดับปฏิบัติการ.  จำนวน 1 อัตรา 
    - นักพัฒนาชุมชน  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - จพง.สาธารณสุขชุมชน  ระดับปง./ชง.  จำนวน 1 อัตรา 
    - เจาพนักงานธุรการ  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - จพง.ปองกันและบรรเทาฯ ระดับปฏิบัติงาน.  จำนวน 1 อัตรา 
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   3.3.2  กองคลัง 
    - ผูอำนวยการกองคลัง  ระดับอำนวยการ (ตน) จำนวน 1 อัตรา 
    - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการเงนิฯ  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - เจาพนักงานพัสดุ  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
   3.3.3  กองชาง 
    - ผูอำนวยการกองชาง  ระดับอำนวยการ (ตน) จำนวน 1 อัตรา 
    - วิศวกรโยธา   ระดับปก./ชก.  จำนวน 1 อัตรา 
    - นายชางโยธา   ระดับปง./ชง.  จำนวน 1 อัตรา 
   3.3.4  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ผูอำนวยการกองการศกึษา ระดับอำนวยการ (ตน) จำนวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการศึกษา  ระดับขำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
    - ครูผูดูแลเด็ก    ระดับ คศ.1  จำนวน 1 อัตรา 
 

  3.4 กำหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพ่ือกำหนดความจำเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอำนาจ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคำนึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจำนวนขาราชการ ลูกจางจางประจำ
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง  ตามคำสั่งองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566)  ดังนี้ 
            1. นายณพลเดช  ปนเรือน นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
   2. นายบัญชา  อุทาโย  ปลัด อบต.    กรรมการ 
   3. นางอุบลรัตน  มูลประเสริฐ    รองปลัดฯ    กรรมการ 
   4. นางจิริยา  มูลประเสริฐ ผูอำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
   5. นายองอาจ  นิลสุวรรณ ผูอำนวยการกองการศกึษาฯ  กรรมการ 
   6. นายสานิต  เสริมเกษม ผูอำนวยการกองชาง     กรรมการ 
   7. นางสาวศิริพร  บุญตัน หัวหนาสำนักปลัด  กรรมการ/เลขาฯ 
   8. นางสาวเบญจมาภรณ   แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลฯ ผูชวยเลขานุการ 
 

  3.5 กำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง จำนวนตำแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ประกอบดวย      

3.5.1 สำนักงานปลัด อบต. 
    - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จำนวน 2 อัตรา 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา 
    - พนักงานดับเพลิง    จำนวน 1 อัตรา   

3.5.2  กองคลัง 
    - ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา 
   3.5.3  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน 1 อัตรา   
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การเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังระหวางองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 องคการบริหารสวนตำบลทุงรวงทอง  และองคการบริหารสวนตำบลทุงป 

 

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีการกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวน ไดแก 
สำนักปลัด  กองคลัง  กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดใหมีกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 
26 อัตรา เมื่อนำมาเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังระหวางองคการบริหารสวนตำบลขางเคียงที่มีงบประมาณและ
ภาระหนาที่ใกลเคียงกัน 

 

รายละเอียด อบต.บานกาด อบต.ทุงรวงทอง อบต.ทุงป 
ประเภท สามัญ สามัญ สามัญ 
พื้นท่ี 26 ตร.กม. 5.63 ตร.กม. 51.24 ตร.กม. 
จำนวนประชากร  2,660 คน 2,304 คน 4,375 คน 
รายจายประจำปงบประมาณ 2563  23,623,286 25,500,000 บาท 34.690,620 
สวนราชการ 4 สวนราชการ 4 สวนราชการ 4 สวนราชการ 
จำนวนอัตรากำลัง 
- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
สำนักปลัด 
- ขาราชการ 
- ลูกจางประจำ 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
- พนักงานจางทั่วไป 
กองคลัง 
- ขาราชการ 
- ลูกจางประจำ 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
- พนักงานจางทั่วไป 
กองชาง 
- ขาราชการ 
- ลูกจางประจำ 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
- คนงานทั่วไป 
ก อ งก า รศึ ก ษ า  ศ า ส น า   แ ล ะ
วัฒนธรรม 
- ขาราชการ 
- ลูกจางประจำ 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
- พนักงานจางทั่วไป 
- คร ูคศ.1 
- ผูดูแลเด็ก(พนจ.ตามภารกิจ) 

 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
8 อัตรา 

- 
4 อัตรา 

- 
 

4 อัตรา 
- 

1 อัตรา 
- 
 

3 อัตรา 
- 
- 
- 
 

2 อัตรา 
- 
- 
- 

1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

- 
 

6 อัตรา 
1 อัตรา 

- 
8 อัตรา 

 
3 อัตรา 

- 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
2 อัตรา 

- 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

- 
- 

1 อัตรา 
1 อัตรา 
2 อัตรา 

 
1 อัตรา 

- 
 

8 อัตรา 
- 

2 อัตรา 
6 อัตรา 

 
4 อัตรา 

- 
2  อัตรา 
1  อัตรา 

 
2 อัตรา 

- 
- 

1 อัตรา 
 

2 อัตรา 
- 
- 
- 

3 อัตรา 
2 อัตรา 

รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น 26 อัตรา 30 อัตรา 34 อัตรา 
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  3.6 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจาย   
  3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจำและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
 
 

 
 
   

  เพ่ือใหการวางแผนอัตรากำลัง  ๓  ป  ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีความครบถวน  
สมบูรณ   สามารถดำเนินการตามอำนาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงได
วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  วามีปญหาและความตองการจำเปน
พ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ  เพ่ือสะดวกในการ
ดำเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังนี ้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
     ดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังคงเปนปญหาหลักตอ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  คืองบประมาณ  ดังนั้น
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดเพ่ือแกปญหา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมมากที่สุด 

สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาการคมนาคมบางหมูบานไมสะดวก 
  ๒.  ปญหาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการยังไมเพียงพอ เชน ไฟฟา ประปา   
  ๓.  ปญหาการตื้นเขินและคับแคบของลำเหมืองทำใหกักเก็บน้ำไดในปริมาณนอย 
  ๔.  ปญหาน้ำลนตลิ่งในฤดูฝน   
  ๕.  ปญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรในฤดูแลง 
  6.  ปญหาถนนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
       

  ความตองการ 
  ๑.  กอสรางและปรับปรุงถนนในหมูบาน และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
  2.  ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ พรอมทั้งซอมแซมใหใชงานไดตลอด 
  ๔.  จัดใหมีการขุดลอกลำเหมืองและแมน้ำเปนประจำทุกป 
  ๕.  จัดใหมีระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อใชกับประปาหมูบาน 
  ๖.  จัดหาสถานที่ขุดสระเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง 
  7.  ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
 
 

๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
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2. ดานเศรษฐกิจ 

  ดานเศรษฐกิจนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังตองพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ  สวนอาชีพอ่ืนถือเปนสวนนอย  และปญหาที่ประชาชนประสบทุกป  คือปญหาพืชผล
ทางเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหประชาชนเดือดรอนจากปญหานี้ทุกๆ ป เนื่องจากเปนรายไดหลักของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
              สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ  ทำใหประสบปญหาขาดทุน        
  ๒.  ปญหาขาดเงินทนุหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
  ๓.  ปญหาเรื่องที่ดนิทำกิน   
  ๔.  ขาดการสงเสริมสนับสนุนดานการลงทุน  และการพัฒนาดานเทคโนโลยีของกลุมอาชีพตาง ๆ    
  ๕.  ประชากรมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการครองชีพ 
  ๖.  ประชากรมีหนี้สินขาดการออมทรัพย  
      ความตองการ 
  ๑.  ใหมีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.  จัดใหมีตลาดกลางในการจำหนายผลผลิตการเกษตร 
  ๓.  จัดหาที่ดินทำกินของประชาชน 
  ๔.  สงเสริมใหประชาชนมีการออมอยางตอเนื่อง 
  ๕.  งบประมาณสนับสนุนในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพตาง ๆ  
  ๖.  สนับสนุนใหมีงานทำและประชาชนในทองถ่ิน   
  7. ประสานหนวยงานราชการอบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 
  8. จัดหางบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเพ่ิม
รายได  

3. ดานสังคม 
    สังคมโดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังคงเปนสังคมชนบท ซึ่งมีปญหา
ดานสังคมตาง ๆ ดังนี้ 
              สภาพปญหา 

๑.  ปญหาการติดยาเสพติดในพื้นที่ 
๒.  จำนวนประชากรแฝงในพ้ืนที่  
๓.  ปญหาเก่ียวกับสังคมสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  และผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง 
4.  ไมมีระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
5.  ปญหาดานที่อยูอาศัยของคนชรา ผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอย 
6.  ปญหาความยากจนของประชาชนพ้ืนที่ 
7.  ปญหาการวางงานและการอพยพแรงงานเขาสูตัวเมือง  
8.  ประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคระบาดตาง ๆ  
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     ความตองการ  
  ๑.  จัดใหมีการบำบัด ฟนฟู  ผูติดยาเสพติด  และมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ๒.  สงเสริมการจัดสวัสดิการที่อยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาส          
  ๓.  สงเสริมการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 
  ๔.  จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  ๕.  จัดหางบประมาณในการกอสรางที่อยูอาศัยของคนชรา ผูดอยโอกาส 
  ๖.  มีงบประมาณในการปองกันและกำจัดโรคติดตอตาง  ๆ  
  ๗.  ใหมีการอบรมและรณรงคใหความรูดานสาธารณสุขแกชุมชน 

 
      4.  ดานการเมืองและการบริหาร 
  ปญหาดานการเมืองและการบริหารนั้น ถือวาเปนปญหาสำคัญตอการบริหารงานในทองถิ่น  
โดยเฉพาะปญหา  การซื้อเสียง  ซึ่งเปนการทำลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานตางๆ ตามมา
มากมายในอนาคต  ปญหาดานการเมืองและการบริหาร สามารถแยกไดดังนี้ 
 

         สภาพปญหา 
  ๑.  รายไดขององคการบริหารสวนตำบลมีนอยไมเพียงพอตอการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตำบล 
  ๒.  ประชาชนขาดความรูดานการเมืองการบริหาร 

  ๓.  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมอืงและการบริหาร 
  ๔.  ปญหาการขาดความรู ความเขาใจ  ประสบการณ  และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตำบลและพนักงานจาง   
  5.  ปญหาในการขาดความรู  ความเขาใจในดานกฎหมาย  บทบาท  อำนาจหนาที่ของคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
  6.  ปญหาเครื่องมือเครื่องใชในสำนักงานที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 
 

     ความตองการ 
  ๑.  สนับสนุนใหมีเวทีประชาคมระดับตำบลและหมูบาน 
  ๒.  สนับสนุนใหราษฎรไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล 

๓.  สนับสนุนสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
๔.  จัดอบรมใหประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตำบล กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  
๕.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่จำเปนและทันสมัยตอการปฏิบัติหนาที่  
 
 
 



๒๘ 
 

 
      ๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ถือวาไม
แตกตางจากสภาพทั่วไปไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่แหลงน้ำถือวามีความใกลเคียงกันมาก  ดาน
สิ่งแวดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ถือเปนปญหาสำคัญ  เชน ปญหาทรัพยากรปาไมถูก
ทำลาย  การลักลอบเผาในพ้ืนที่  การใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรม  ทำใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
               สภาพปญหา 
   ๑.  ปญหาหมอกควันในอากาศชวงฤดูแลง การเผาขยะ เผาปา 
  2.  ปญหามลพิษทางกลิ่นจากฟารมสุกรในพ้ืนท่ี 
  3.  ไมมีระบบกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
  4.  ปญหาขาดความสมดุลในธรรมชาติ เนื่องจากการใชสารเคมีมากเกินไปในภาคการเกษตร ทำ
ใหเกิดสารพิษตกคางในดินและน้ำ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  5.  ปญหาประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6.  ปญหาเก่ียวกับการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน 
  7.  ขาดการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ 
      ความตองการ 

  ๑ . จั ด กิจกรรมรณ รงค และให ค วามรู แ ก ป ระชาชน ให มี จิต สำนึ ก ร วม ในการรักษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 
  ๓.  สงเสริมใหมีความรูในดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนใน

พ้ืนที่  ใหตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 
๔.  ใหความรูเก่ียวกับโทษของการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน 
5. รณรงคและใหความรูแกประชาชนไมใหใชสารเคมใีนการทำการเกษตรกรรม 

      ๖.  ปญหาดานสาธารณสุข 
    ปญหาดานสาธารณสุขในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สวนใหญจะเกิดโรคระบาด 
เชน โรคไขเลือดออก จะพบในชวงฤดูฝน  ซึ่งเปนปญหาที่ประสบทุกป  ถึงแมวาในเขตองคการบริหารสวนตำบล
บานกาดจะมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ แตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหานี้ได รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ แยกเปนประเด็นไดดังนี้       

     สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาการใหบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  ไมทั่วถึง 
  ๒.  ปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและการปองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา 
  ๓.  ปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมถูกสุขลักษณะ 
  ๔.  ปญหาการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องตน 
 
 



๒๙ 
 

 
 
      ความตองการ 
  ๑.  สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการอยางทั่วถึง 
  ๒.  ปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา 
  ๓.  ฝกอบรมใหความรูทางดานโภชนาการ และอนามัยแมและเด็ก 
  ๔.  การใหความรูดานสุขศึกษาพื้นฐานที่จำเปน 
 
      ๗.  ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ปญหาดานการศึกษา  ยังคงเปนปญหาที่ประสบมาเปนเวลายาวนาน  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
ปจจุบัน  เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการศึกษาของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งปญหาดานศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนปญหาที่คอยคูกัน  ซึ่งสามารถแยกเปนประเด็นไดดังนี้ 
             สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาระดับการศึกษาของประชาชนอยูในเกณฑต่ำ 
  ๒.  ปญหาประชาชนบางสวนขาดโอกาสในการศึกษาตอ 
  ๓.  ขาดแหลงการเรียนรูในชุมชน เชน ศูนยการเรียนรูชุมชน 
  ๔.  การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมในทองถิ่น 
  5.  ขาดสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน 
               ความตองการ 
  ๑.  ใหความรูและสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
  ๒.  สงเสริมและสนับสนุนผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาตอ 
  ๓.  สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนในพื้นที่อยางทั่วถึง 
  ๔.  สงเสริมดานกิจกรรมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น 
  ๕.  ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ อยางทั่วถึง 
  6.  จัดสรางสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

 

 

  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดนั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  รวมสราง รวมจัดทำ และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุก ๆ ดาน  การพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาดจะมีประสิทธิภาพไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น  เพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักในการแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหากันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด  ยังไดเนนคนทุกกลุมทุกวัยเปนศูนยกลางในการพัฒนา  นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุน
ใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา  สวนในดานการพัฒนาอาชีพนั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองในทองถิ่น  
  การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดวิเคราะหตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7          
(พ.ศ.2562) มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี ้
   (1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 

               (1/1) รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (5) จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรมใหแก
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 

ความจำเปนและสมควร 

 

๕.  ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๓๑ 
 

          มาตรา 68 ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(2) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

(3) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

(4) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหนอยใจและสวนสาธารณะ 

(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 

(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

(12) การทองเที่ยว 

(13) การผังเมือง 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)   มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(2) การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(8) การสงเสริมการทองเที่ยว 

(9) การจัดการศึกษา 

(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 



๓๒ 
 

(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 

(13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

(14) การสงเสริมกีฬา 

(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(17) การรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(25) การผังเมือง 

(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28) การควบคุมอาคาร 

(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(31) กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่กรรมการประกาศกำหนด 

๕.๑  ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  (๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบก 
  (๒)  การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืน 
  (๓)  การสาธารณูปการ 
  (๔)  การจัดใหมีและการบำรุงทางบก                    

 (๕)  การจัดใหมีและการบำรุงทางระบายน้ำ 
  (๖)  การจัดใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 



๓๓ 
 

 
  (๗)  การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 

 (๘)  การจัดใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 
 (๙)  การจัดใหมีและการบำรุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน    

 ๕.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  (๑)   ปองกันและควบคุมการเกิดโรค และสงเสริมสุขภาพอนามัย  
  (๒)   การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
  (๓)   การบำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  (๔)   การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๕)   สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในดานการศึกษา  
 (๖)   สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 (7)   การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
 (8)   การจัดใหมีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 ๕.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 (๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๒)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓)  การจัดใหระบบรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตำบล 
 (๔)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง                
 (๕)  การควบคุมอาคาร 
 (๖)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๕.๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  

ดังนี ้
 (๑)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว              
 (๒)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
 (๓)  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๔)  สงเสริมและฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
 (๕)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครวัเรือน 
 (๖)  จัดใหมีตลาด 
 (๗)  สงเสริมใหมีกิจการเก่ียวกับการพาณิชย   
 (8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 



๓๔ 
 

๕.๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  
ดังนี ้

 (๑)  การคุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาปาไม ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๒)  การกำจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 (๓)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
 (4)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
๕.๖  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ 

ดังนี ้
 (๑)  การจัดการศึกษา 
 (2)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (3)  สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในดานการศึกษา  
 (4)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
 (5)  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา  และการสงเสริมวัฒนธรรม 
 

๕.๗  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

 (๑)  สนับสนุนสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 
 (๒)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
 (๓)  การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   
 (4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความจำเปนและสมควร 
 จากภารกิจทั้ง  ๗  ดาน  ตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลสามารถ

แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล  จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 

 
                      ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดจากการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใน
ภาพรวม ไดนำมากำหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดย
อาศัยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)  จุดออน(Weakness) อันเปนปจจัยภายในหรือ
สภาวะแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  (Internal Factors) และการวิเคราะหถึงโอกาส 
(OPPORTUNITY) และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด (THREAT) อันเปนปจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดลอมภายนอก 
(External Factor) ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามตารางการวิเคราะห ดังนี้ 
 
 



๓๕ 
 

 
 

ตารางการวิเคราะหปจจัยภายในขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (STRENGTH) จุดออน (WEAKNESS) 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

และแหลงน้ำ 

- มีเสนทางการคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงถึง
กันทกุหมูบาน 

- มีลำน้ำสายสำคัญไหลผาน และ
สามารถใชไดตลอดทั้งป 

- ผิวการจราจรถนนบางสาย ถนนในซอยบางแหงคับแคบบาง
แหงชำรุดเสยีหายไมไดมาตรฐาน 

- ลำเหมือง รายระบายน้ำยังขาดการดูแล รักษาและปรับปรุงให
อยูในสภาพใหใชการไดด ี

ดานเศรษฐกิจ 
 
 
 

- เปนแหลงผลิตพืชทางการเกษตรที่
สำคัญ คือ หอมหัวใหญ  
 
 

- ผลผลติทางการเกษตรยังขาดการบริหารจัดการทางดาน
การตลาดอยางเปนระบบ 

-  ประชาชนใหญไมมีอาชีพเสริม 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นกับกลไกทางการตลาด เกษตรกร
ไมสามารถกำหนดราคาได 

ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ประชาชนสวนใหญยังคงรักษาและ
ยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

- ประชาชนขาดความสนใจที่จะศกึษานอกระบบโรงเรียนอยาง
ตอเน่ือง, ขาดผูมีความรูความเขาใจในดานวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

ดานสาธารณสุข - หนวยงานภาครัฐ ใหความสำคัญกับ
งานดานสาธารณสุข 

- การใหความรวมมือของประชาชนตอภาครัฐมีนอย 

ดานสังคม - ในสังคมยังมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
กัน 

- ผูดอยโอกาสทางสังคมขาดการสงเสริมและสนับสนุน, 

ประชาชนยังไมใหความสำคญักับปญหาสังคมและปญหา
เยาวชนเทาที่ควร 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรธรรมชาติยังมคีวาม
สมบูรณ, สิ่งแวดลอมยังไมถูกทำลาย
มากนัก 

-  สภาพแวดลอมในหมูบานยังขาดการดูแล  รักษา 

-  พื้นท่ีบางแหงไดรับผลกระทบดานมลพิษที่เกิดจากฟารมเลี้ยง
สัตวไมไดมาตรฐาน 
 

ดานการเมืองการบริหาร -การบริหารงานขององคกรโปรงใส  

สามารถใหประชาชนตรวจสอบการ
ทำงานได 

- ประชาชนขาดความรูความเขาใจดานการเมือง 

การบริหาร จึงไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร 

- องคการบริหารสวนตำบลขาดเครื่องมือ เครื่องใช และบุคลากร 

 
 

 
 
 
 



๓๖ 
 

 
ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอกขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 
ปจจัยภายนอก โอกาส (OPPORTUNITY) ขอจำกัด (THREAT) 

1. ดานการเมือง -  มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
ดานการเมือง  เชน  การตรวจสอบการทำงาน
ภาครัฐ   การเสนอความคดิเห็นการเขาชื่อ  เสนอ
ชื่อ   ฯลฯ 

- ระบบการเมืองการปกครองของประเทศในปจจุบันยัง
ขาดเสถียรภาพ ที่แนนอนและชัดเจน  

-  ประชาชนเกิดการแตกแยกดานความคิดทางดาน
การเมืองทำใหประชาชนขาดความสามัคค ี

2.  ดานสังคม - ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขามามี
ชวยเหลือและใหความรวมมือในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
 

- สังคมในปจจุบันขาดความรักความสามัคคี ความ
สมานฉันทคนในชาติ 
- สังคมในปจจุบันสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว พอแม
ทำงานทำใหไมมีเวลาดูแลอบรม บตุรหลาน   

- ในปจจุบันผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเปนจำนวนมาก ไมมี
รายได  วัยทำงานลดลง 

3. ดานเศรษฐกิจ - หัวหอมใหญ เปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคญัและ
สรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก มีโอกาส
สูงท่ีจะขยายตลาดไปยังแหลงอ่ืน ๆ 

-มีการขยายพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญในหลายอำเภอ ทำใหมี
คูแขงทางการคามากขึ้น 

-  น้ำมันราคาแพงมีผลกระทบตอรายจายที่สูงข้ึนทำใหการ
จัดเก็บภาษยีากยิ่งข้ึน 

- คาครองชีพในปจจุบันสูง  ประชาชนรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย 

4. ดานระเบียบ
กฎหมาย 
 

-  กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นมีการแกไข
ระเบียบกฎหมายดานการ เงนิการบัญชีทำใหเกิด
ความคลองตัวกระชับทำใหการปฏิบัติงายขึ้น 

- ไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น 

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายบางฉบับ  ทำใหเกิด
ความไมเขาใจและสับสน 

- กฎหมายบางฉบับไมมีการปรับปรุงใหเขาสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน 

5.  ดานเทคโนโลย ี

 
- กรมสงเสรมิการปกครองสวนทอง ถิ่นสงเสรมิให
นำเทคโนโลยีมาใชในการทำงาน 

-  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปน ไปอยางรวดเร็วทำให
ผูปฏิบัตติามไมทัน 

6. นโยบายรัฐบาล - รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอำนาจสูทองถ่ิน 

และความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

-  นโยบายรัฐบาลทีม่ีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำให
ผูปฏิบัติงาน  ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางครบถวน 

สมบูรณ  หรือทันตามกำหนด 

- นโยบายไมชัดเจน ทำใหผูปฏิบัตงิานไมมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ 

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดไว เพื่อใหการอาน
ผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 
 

     การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (SWOT) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการกำหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานและหนาที่

ที่ปฏิบัต ิ
- มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตำแหนงชัดเจน  
- สงเสริมใหมีการใชระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยูเสมอ  

สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
- ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและ

ระเบียบ กฎหมายอยูเสมอ 
- เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ศักยภาพ  ใน 
     การปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

จุดออน (Weaknesses) 
- การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง

สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงและขาดการ
ประสานงานที่ดี 

- เจาหนาที่ยังขาดความรูที่เปนระบบและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่ยังขาดความตระหนักและรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง 

- ขาดการสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกร  และ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ขวัญและ
กำลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ 

- ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 
- ขาดการทำงานเปนทีม 

โอกาส  (Opportunities) 
- นโยบายของรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน  
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนา

พนักงานสวนตำบลในหลักสูตรตาง ๆ  อยางตอเนื่อง    
- การเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให

ไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จำเปนตอการ 
     ปฏิบัติงานอยูเสมอ   
- ประชาชนสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   

อุปสรรค  (Threats) 
-   ขอจำกัดในดานงบประมาณ 
-   ขอจำกัดในดานนโยบายการบริหาร  
-   ขอจำกัดในดานระเบียบ  กฎหมาย 
-   ใชระบบอุปถัมภในการบริหารงาน 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
        พื้นที่ตำบลบานกาด มีประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพหลักคือ การทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกหอมหัวใหญ 
ขาว  ขาวโพด  ในทุกๆป ประชาชนในพื้นที่จะประสบปญหาทั้ง ภัยแลง  และอุทกภัย  ทำใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนเปนอยางมาก แตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ก็สามารถใหความชวยเหลือไดไมเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน ทำใหประชาชนไมไดรับความชวยเหลือมากเทาที่ควร เนื่องดวยงบประมาณ และขอจำกัด
ของกฎหมาย 



๓๘ 
 

 

 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ตอง
ดำเนินการ เชน  

ภารกิจหลัก 
(๑) การสาธารณสุข  การเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ 
(๒) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน เปนตน 

 (3)  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ภารกิจรอง 

(๑) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
(๒) การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครวัเรือน 
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  เปนองคการบริหารสวนตำบลประเภทสามัญ  โดยไดกำหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  ๔  สวนราชการ  ไดแก   

1) สำนักปลัด   
2) กองคลัง   
3) กองชาง 
4) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

ทั้งนี้  ไดกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการจำนวนทั้งสิ้น  19 อัตรา  พนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน  6  อัตรา  รวมกำหนดตำแหนงเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน  26  อัตรา  

 
 
 

 

 

 

 

 

       ๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดำเนนิการ 
 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 



๓๙ 
 

 

 

๘.๑  โครงสราง 
       จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลบาน

กาดมีภารกิจ  อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  ไดกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองในการบริหารงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจ
ตาง ๆ นั้นเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงไดกำหนดโครงสรางตำแหนง
ของพนักงานสวนตำบลเพ่ือใหสอดคลองและรองรับภารกิจตาง ๆ  

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม หมายเหตุ 
๑.  สำนักปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ         
- งานบริหารงานบุคคล   
- งานขอมูลประชาสัมพันธ 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา อบต. 
- งานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร 
- งานงบประมาณ                 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกร และนิติกรรม 
- งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
๑.๔ งานตรวจสอบภายใน 
- งานวางระบบควบคุมภายใน 
- งานรายงานควบคุมภายใน 
๑.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฟนฟูและชวยเหลือ 
- งานกูภัย 

๑. สำนักปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป      
- งานสารบรรณ         
- งานบริหารงานบุคคล   
- งานขอมูลประชาสัมพันธ 
 ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา อบต. 
-  งานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร 
- งานงบประมาณ                   
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 - งานนิติกร และนิติกรรม 
- งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
 ๑.๔ งานตรวจสอบภายใน 
- งานวางระบบควบคุมภายใน 
- งานรายงานควบคุมภายใน 
๑.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฟนฟูและชวยเหลือ 
- งานกูภัย 

 

๘. โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 



๔๐ 
 

๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 
- งานการประชุม 
- งานระเบียบขอบังคับประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
๑.๗  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
-งานสงเสริมและเผยแพร 
- งานควบคุมมลพิษ 
๑.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
ประกอบการ 
- งานศกึษาและวิจัยสิ่งแวดลอม 
๑.๙  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานปองกันยาเสพติด 
- งานโรคเอดส 
- งานเฝาระวัง 
๑.๑๐  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมและฝกอาชีพ 
- งานศนูยเยาวชน 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานขอมูลและสถิติ 
- งานสงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา
และผูพิการ 
๑.๑๑  งานสงเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศกึษาและวิจัยดานเกษตรและ 
ปศุสัตว 

๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 
- งานการประชุม 
- งานระเบียบขอบังคับประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
๑.๗  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
-งานสงเสริมและเผยแพร 
- งานควบคุมมลพิษ 
๑.๘  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
ประกอบการ 
- งานศกึษาและวิจัยสิ่งแวดลอม 
๑.๙  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานปองกันยาเสพติด 
 - งานโรคเอดส 
- งานเฝาระวัง 
๑.๑๐  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมและฝกอาชีพ 
- งานศนูยเยาวชน 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานขอมูลและสถิติ 
- งานสงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา
และผูพิการ 
๑.๑๑  งานสงเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศกึษาและวิจัยดานเกษตรและ 
ปศุสัตว 



๔๑ 
 

- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานสงเสริมปศุสัตว 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรบัเงิน,เบิกจายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานสงเสริมและพัฒนารายได 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานสงเสริมสหกรณ 
- งานขอมูลและสถิติ 
- งานประชาสัมพันธ 
 
๒.๓  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนทีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
๓. กองชาง 
๓.๑ งานกอสราง 
- งานกอสรางและบูรณะถนน 
- งานกอสรางสะพาน เข่ือนทดน้ำ 
- งานขอมูลสถิติการกอสราง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
 

- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานสงเสริมปศุสัตว 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน,เบิกจายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานสงเสริมและพัฒนารายได 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานสงเสริมสหกรณ 
- งานขอมูลและสถิติ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานทะเบียนพาณิชย 
๒.๓  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนทีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
๓. กองชาง 
๓.๑ งานกอสราง 
- งานกอสรางและบูรณะถนน 
- งานกอสรางสะพาน เข่ือนทดน้ำ 
- งานขอมูลสถิติการกอสราง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานออกแบบและประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
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๓.๓ งานผังเมือง 
- งานสำรวจและทำแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังเมือง 
๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานกิจการประปา 
- งานระบายน้ำ 
- งานประสานโทรศัพท 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา 
- งานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานรายงานขอมูล 
- งานบริหารวิชาการ 
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 
๔.๓ กิจการโรงเรียน 
 - งานกิจการโรงเรียน 

๓.๓  งานผังเมือง 
- งานสำรวจและทำแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังเมือง 
๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานกิจการประปา 
- งานระบายน้ำ 
- งานประสานโทรศัพท 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา 
- งานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานรายงานขอมูล 
- งานบริหารวิชาการ 
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 
๔.๓ กิจการโรงเรียน 
- งานกิจการโรงเรียน 

 

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด แบงอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบสรุปไดดงัน้ี 
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จำนวน  1  อัตรา 
  2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จำนวน 1 อัตรา  

  และกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ มีอำนาจหนาที่ตามภารกิจและความ
รับผิดชอบดังตอไปนี ้

1.) สำนักปลัด ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบล 
และราชการที่มิไดกำหนใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้ง
กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล และปจจุบัน มีอัตรากำลังคน จำนวน  13  อัตรา 
ดังตอไปนี้  
  1. หัวหนาสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)   จำนวน 1 อัตรา 
  2. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปก/ชก.)      จำนวน  1  อัตรา 
  3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก.)      จำนวน  1  อัตรา 

  4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  5. นิติกร (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
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  6. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปก.ชก.)    จำนวน  1  อัตรา 
  7. เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง.)     จำนวน  1  อัตรา 
  8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  10. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จำนวน   2  อัตรา 
  11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จำนวน   1  อัตรา 
  12. พนักงานดับเพลิง     จำนวน   1  อัตรา 

  2) กองคลัง  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนำสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ 
บำนาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทำบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำป 
งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ แบง
ออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวยและปจจุบัน กองคลัง  มีอัตรากำลังคน จำนวน 5 อัตรา ดังตอไปนี้ 
     1. ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  จำนวน  1  อัตรา 
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก.)    จำนวน  1  อัตรา 
  3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  4. เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  5. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน  1  อัตรา 

          3.) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุง งานแผนงานดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวมรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ควบคุม การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ำมัน
เชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย และปจจุบัน กองชาง  มีอัตรากำลังคน จำนวน 3 อัตรา 
ดังตอไปนี้ 

1. ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)    จำนวน  1  อัตรา 
2. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)       จำนวน  1  อัตรา 

  3. นายชางโยธา (ปง/ชง.)        จำนวน  1  อัตรา 
      5) กองการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา          

ทัง้การศึกษาในระบบการศึกษา การศกึษานอกระบบการศกึษา และการศกึษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งาน
บริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริม
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศกึษานอกโรงเรียน และ
งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย และปจจุบัน กองการศึกษา มีอัตรากำลังคน จำนวน 4 อัตรา 
ดังตอไปนี้ 
      1. ผูอำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) จำนวน  1 อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  จำนวน  1 อัตรา 
  3. ครผููดูแลเด็ก    จำนวน  1 อัตรา 
  4. ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1 อัตรา 

8.2  การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง  
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         จากการวิเคราะหภารกิจ ปริมาณงานและการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด
จะเห็นวาการกำหนดตำแหนงในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดที่มีในปจจุบัน  ใชภารกิจ
ของงานที่มีเปนตัวกำหนดตำแหนง ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปตั้งแตปงบประมาณ 2564-2566  องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด จึงกำหนดกรอบอัตรากำลังเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคตรงตามตำแหนงในการจัดทำ
แผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด และในปจจุบันใชภารกิจของงานที่มีเปนตัวกำหนดตำแหนง  ดังนั้น   
ในระยะเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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ปลัด  อบต. 
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดบัตน) 

สำนักปลัด   อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

๑.  งานบริหารท่ัวไป 
๒.  งานนโยบายและแผน 
๓.  งานกฎหมายและคด ี
๔.  งานตรวจสอบภายใน 
๕.  งานปองกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
๖.  งานกิจการสภา อบต. 
๗.  งานรักษาความสะอาด 
๘.  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
๙.  งานสงเสริมสุขภาพและ  
      สาธารณสุข 
๑๐.  งานสวสัดิการสังคม 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับตน) 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน )   

๑.  งานการเงินและบัญช ี
๒.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
๓.  งานทะเบียนทรัพยสินและ 
     พัสด ุ
  

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

 

๑.  งานบริหารงานการศึกษา 
๒.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
๓.  งานกิจการโรงเรียน 
  

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ป 
 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดบัตน) 



  
 

หัวหนาสำนักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน)   
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                   โครงสรางของสำนักปลัด อบต. 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

       

          

       

 - เจาพนักงานปองกันฯ ปง./ชง. (1)  
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)  
            - พนักงานดับเพลิง (1)  
 
  
 
 

   

งานบริหารงานท่ัวไป 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัตน (1)  

  
 

งานกฎหมายและคด ี งานสงเสริมการเกษตร 
     

 

งานนโยบายและแผน           
งานสวัสดกิารสังคม 

   

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

งานกิจการสภา 
   

 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1)  
- เจาพนักงานธุรการ  ปง.  (๑) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (2) 
 

 

 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.  (1) 
- เจาพนักงานธุรการ  ชง. (1)  

 

 

           - นิติกร ปก.  (๑)  
 

 

       - นักพัฒนาชุมชน ปก.  (1)  
 

 

 

     - เจาพนักงานธุรการ ชง.  (1)  
  
  
  

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   

 

     - จพง.สาธารณสุข ปง./ชง.  (-)  
  
  
  

 

ประเภท อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจางตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

พนักงานจางตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชกพ. ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. 

จำนวน - - 1 - - 2 2 - 1 1 2 2 - 

 



  
 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (๑) 
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โครงสรางกองคลัง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ งานพฒันาและจัดเก็บรายได 

- นักวิชาการเงนิและบญัชี ชก.  (๑) 
- ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี  (๑) 
 

       - เจาพนักงานพัสดุ  ชง. (๑) - เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ชง. (1)  
 

ประเภท อำนวยการทองถิน่ วิชาการ ทั่วไป พนักงานจางตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

พนักงานจางตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชกพ. ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. 

จำนวน - - 1 - - 1 - - 2 - 1 -        - 

 



  
 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)  
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                      โครงสรางกองชาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

งานกอสราง 
- นายชางโยธา ปง./ชง.  (-) 

 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- วิศวกรโยธา ปก./ชก.  (-) 

 

งานผงัเมือง 
 

งานสาธารณูปโภค 
 

ประเภท อำนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจางตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

พนักงานจางตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชกพ. ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. 

จำนวน - - 1 - - - - - - - - -        - 

 



  
 

ผูอำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) (๑) 

งานการศึกษาปฐมวัย 
-  ครู คศ.1 (1)  
-  ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ (1) 
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                      โครงสรางกองการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                  

 

 
 
 

ประเภท อำนวยการทองถิ่น วิชาการ พนักงานคร ู ทั่วไป พนักงานจางตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

พนักงานจางตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชกพ. ชก. ปก. คศ.1 ครูผูชวย อาวุโส ชง. ปก. 

จำนวน - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - - 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 - นักวิชาการศึกษา ชก. (1) 
 
 

งานกิจการโรงเรียน 
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  องคการบริหารสวนตำบลบานกาดไดกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจาง โดยทุกตำแหนงตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา เพ่ือเพิ่มความรู เพ่ิมทักษะ และสรางทัศนคติที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางแยกไวอีกหนึ่ง
ฉบับตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งตองใชระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากำลังฉบับนี้ โดยแนวทางการ
พัฒนานอกจากจะพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  
ดานการบริหาร และดานคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ตองตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบดวย  การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด  จึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ินไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกำหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปน
หลัก กลาวคือ 
            1. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทำงาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเขามาตรวจสอบการทำงานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม  ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืนๆ 
เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันยังตองเชื่อมโยง
การทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพสอดรับประสานกันไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคำถามกับ
ตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการ
สาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ    
ทุกสวนราชการ  เพ่ือใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน  
ไมวาจะมาติดตอดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็บไซต โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ    
เปนตน 
 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
      ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
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  3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา  มีการ  
วิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิทยาเขามาใช
ในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเขา
สูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม  รวมทั้งทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
     ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563  เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital 
Government Skill Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการพัมนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
   ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ  การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

 

 
  
   
 
 พนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย   
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม          
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้  

๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทักซอน 
4. การยืนหยัดทำใหสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

 ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดวินัย 
 

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

๑3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวน
ตำบล และพนักงานจาง 


