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คำนำ 
 
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค   
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากำลังคนพัฒนากำลังคน 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดำเนินการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสำเร็จ   
ตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

  การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถคาดคะเนไดวาใน
อนาคต ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา จะมีการใชอัตรากำลังขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง
ตำแหนงใด จำนวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้ง   
เปนการกำหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง และสามารถ
ใช เป นเครื ่องม ือในการควบคุมภาระคาใช จ ายด านการบริหารงานบุคคลไมให เก ินกว าร อยละ 40                        
ของงบประมาณรายจายประจำป ไดอีกดวย 
 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงไดจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566  (ฉบับปรับปรุงครั ้งที่ 1 ) ขึ้นเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เกิด
ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา และ
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่  24  ธันวาคม 
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดเชียงใหม  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้  
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
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แผนอัตรากำลัง  3 ป 
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  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ ิ ่น  (ก.กลาง)           
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหนงและมาตรฐานกำหนดตำแหนง  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน  2558 กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา จะมีตำแหนงใด 
ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งถาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยให  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลบานกาดจัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใชในการกำหนดตำแหนง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กำหนด    
  ๑.2 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหาร            
สวนตำบลบานกาดจัดทำแผนอัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อเปนกรอบในการกำหนด
ตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ           
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล         
บานกาดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะหอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด วิเคราะหความตองการกำลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบ
อัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน         
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทำ        
แผนอัตรากำลัง ๓ ป สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 ขึ้น  
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 ๒.๑  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน 
ระบบการจางที ่เหมาะสม ไมซ้ำซ อนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น 

๒.๒  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ๒.๓ เพื ่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่น ลูกจางประจำ         
วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด 

2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ตามอำนาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคา  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจำเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลังบุคลากรให
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2.7 เพื ่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการกำหนดตำแหนงอัตรากำลังของบุคลากร          
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจำเปนเรงดวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  ๒.8  เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ซึ่งประกอบดวย                 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนประธานกรรมการ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด    
รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ หัวหนาสวน
ราชการที่รับผิดชอบงานบริหารบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม   
ในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑  การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด ตามกฎหมายจัดตั ้งองคกรปกครองสวนทองถิ ่นแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผน           
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อใหการ
ดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวจำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง 
ตามหนวยงานจาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี ้เปนการพิจารณาวา                   
งานในปจจุบันที่ดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม  อยางไร  หากงานที่ทำอยูในปจจุบันไม
ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว  อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
  ๓.๒  การกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเชียงใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน    

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure เปนการนำประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 
โดยในสวนนี้จะคำนึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต ละประเภท เพ ื ่อให การกำหนดตำแหนงและการปร ับระด ับช ั ้นงานเป นไปอย างประหยัด                        
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้น ในการกำหนด
อัตรากำลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงที่กำหนด

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ป 



๔ 
 

ในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนงเพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูลเวลาที่ใช               
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง               
โดยสมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากำลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกำกับนโยบาย งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกำหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคำนวณเวลาที่
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั ้นจึงทำไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคำนวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการ
พิจารณาดวย 

3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำ
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ตอง
ใชสำหรับการสรางผลลัพธที ่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที ่ว า หากผลงานที่ผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตงตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจจะตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือนำประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพื้นที ่น ั ้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสราง               
ที่มากเกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

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

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
และผูที่มีสวนเกี่ยวกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตาง ๆ อาจทำ
ใหการกำหนดกรองอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอื่น ๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตำบล ก. และงานบริหารงานบุคคลในองคการ
บริหารสวนตำบล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนนของการใชอัตรากำลังของแต
ละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได 

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุก
คน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวน
กรอบอัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุ งหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบ
อัตรากำลังที ่เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหนงที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกำหนดกรอบตำแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกำหนดตำแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงาน        
ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่น          
ก็กำหนดตำแหนงในงานลักษณะนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจำนวนตำแหนง
ของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากำลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทำใหสวนราชการ สามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 

- การใชขอมูลที่หลายหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นำไปใชวัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถ          
นำผลการจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะนำไปสูการใชอัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณแนวโนนของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

  3.9  กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ  จำนวนตำแหนง  และระดับตำแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตาง ๆ  
  นอกจากนั้นในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดมีการกำหนดเพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
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แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 ยุทธศาสตรชาติในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น 
จำเปนจะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคสวน    ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะ
ยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และ
สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน  
เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจนประจำชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรองแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป  
จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
   1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.2 ปฏ ิร ูปกลไกการบร ิหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเม ือง            
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรปูแบบใหม 
   1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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   1.7 การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ขึ้น 
  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   2.1การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สงเสริมการคา  การลงทุน  พัฒนาสูชาติ
การคา 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และ
สงเสริมการเกษตรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
   2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับนานาประเทศ  สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
   3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย  คณุธรรม  จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
   3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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   5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
  6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่ 
         เหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   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  ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศการเขาสู ส ังคมผู สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี การ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  การกอการรายขามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผาน
มายังคงประสบปญหาหลาย ๆ ดานทั้งปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ำ และความ  เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือตอบริบทการ
เปลี ่ยนแปลงตาง ๆ อยางเหมาะสมมากขึ ้น โดยเฉพาะอยางยิ ่งการวางแผนการพัฒนาที ่คำนึงถึงการ
วางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  ทั้งในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี 

  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั ่งยืน” เพื ่อความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาที ่ประเทศไทยใหความสำคัญกับการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในระยะยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึง
อนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งใน
สวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอ ๆ ไป จึงไมใชแผนที่มุงผลสำเร็จของ
การพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ป ของการประกาศใช แตเปนการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงตอ
ยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม (5) 
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ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตร    ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สำหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายใน
ระยะ 5 ป ที่จะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบดวย 
  1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-
11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึง
มีระบบภูมิคุมกันที่ดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
นิเวศน มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบ
อยางมีนัยสำคัญตอมิติความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถี
ชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 
  2. คำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยให
เปนพลังสำคัญในการสรางความมั่นคงของชาติ เปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถรอบดาน และมีโอกาส     ในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมและยกระดับคณุภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งดานคณุภาพและ
ปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม อยู
รวมกันอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู  ใหใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สราง
และถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
  3. มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยตองปรับปรุงใหเอ้ือตอการขับเคลื่อน
การพัฒนาใน  ทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ลดความซ้ำซอน หรือเปนอุปสรรคตอ
การหนุนเสริมการปฏิร ูปประเทศในดานตางๆควบคู ก ับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคความรู 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาค
สวน 
  กลาวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะ
มุงเนนการพัฒนาที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกำกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน
ของชาติเปนสำคัญ รวมถึงใหความสำคัญกับพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทำงานที่มีหนาที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญตาง ๆ และกลไกที่
เก่ียวของกับการใชองคความรู เพ่ือใหประเทศกาวไปสูสังคมที่ “มั่นคง  มั่งคง และยั่งยืน” ไดในอนาคต 



๑๐ 
 

  วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในดานตาง 
ๆ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้ 
  1.วัตถุประสงค 
   1.1 เพื ่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองได
ตอเนื่องตลอดชีวิตมีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุน  มีคุณธรรมและคานิยมที่ดี มีรายไดเพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
   1.2เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน มี
ความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและครอบคลุม มี
ระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคสวนตาง ๆ 
ดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศ
และสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   1.4 เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ขามชาติ รวมทั้งใหประเทศไทยมีสวนสำคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบตาง ๆ ในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
   1.5 เพื ่อใหการทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหวางหนวยงานที ่ยึด
หนาที่และพื้นที่รวมทั้งมีการกระจายอำนาจสูทองถิ่นมากขึ้น  ทำใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางมีคณุภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได และปราศจากคอรัปชั่น 
  2. เปาหมายรวม  
     เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 
     2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปน
พลเมืองตื่นรู ทำประโยชนตอสวนรวม  เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มคีวามสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม  
และจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 
     2.2 ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 
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     2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล เนนอุปสงคนำการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
รวมทั้งมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรูชั ้นสูงใหม ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
5 ตอป และมีปจจับสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื ้อตอการ
ขยายตัวของภาคการผลิต 
  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  มีความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาสมดุล ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการการ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สรางภาพลักษณดี และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา 
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มี
ความพรอมที่ปกปองประชาชน   จากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส  หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต ของมูลคาการลงทุนและการสงออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงข้ึน 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อำนาจและ  มีสวนรวมจากประชาชน ตองลดบทบาทภาครัฐในหารใหภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวา ลด
ปญหาคอรัปชั่น และ   การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐจัดทำโดยสถาบันการจัด   การนานาชาติและความยากงายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช
จายภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูง และดัชนีภาพลักษณคอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และปรับตัวไดทันกับยุคดจิิทัลเพ่ิมข้ึนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

               การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะตองพัฒนาใหคนไทยเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนคน
ที่มีความสุข    โดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเปนคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม เพื่อเปนการวางรากบานในการพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงคการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

      1.1 เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 1.2 เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี 
  2. ยุทธศาสตรการสรางความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุงเนนการสรางโอกาสใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ และเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมี
คุณภาพ ทั่วถึงและ    เปนธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคน ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางมีศกัดิ์ศรี 

 
           3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
   3.1 สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สรางความเข็งแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา 
   4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศและการใชประโยชน
อยางย่ังยืน 
   4.2 เสริมสรางความมั่นคงดานน้ำของประเทศ และสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอยางยั่งยืน 
   4.3 ควบคุม ปองกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกรทบ
ตอสุขภาพของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งดาน
การลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 
 5. ยุทธศาสตรความมั่นคง 
   5.1 เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไมใหลุกลามเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนา 
   5.2 เพื ่อใหทุกภาคสวนมีความพรอมในการผนึกกำลังรับภัยคุกคามและสามารถ
บริหารจัดการได 
   5.3 เพื ่อใหนโยบายทุกดาน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   5.4 เพื่อใชความรวมมือดานความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเปนเครื่องมือรักษา
ผลประโยชนของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการกอการรายและโจมตีดานไซเบอร 
   5.6 เพ่ือลดและบรรเทาปญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสาธารณภัยตางๆ 
 
 



๑๓ 
 

 6.  ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   6.1 เพื่อใหภาครัฐมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ได
มาตรฐาน 
   6.2 เพื ่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใส 
   6.3 เพื่อใหประเทศไทยมีภาพลักษณการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู
ระดับแนวหนา 
   6.4 เพื่อใหประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมดวยความสะดวก รวดเร็ว และ
เปนธรรม  
 
 7. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นบานและระบบโลจิสติกส 
   7.1 เพื ่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
   7.2 เพ่ืออนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สรางความมั่นคงทางพลังงาน 
   7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึงทั้ง
ประเทศ 
   7.4 เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพื ้นฐานดานน้ำประปาให
ครอบคลุม 

 8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุ งใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปนเครื ่องมือสำคัญที ่จะชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ โดยการสรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางสังคมที ่มีตรรกะทางความคิด 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล แกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับ
ภาคสวนตางๆ และเสริมสรางความเขมแข็งงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตรการพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาคใหสามารถสรางโอกาสการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายไดอยางทั่วถึง เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู และปลอดภัย เพื่อเปดพื ้นที่
เศรษฐกิจใหมใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อฟนฟูฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางมีสมดุลและไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน 
 10. ยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนความไดเปรียบจากทำเลที่ตั้งของประเทศ เพื่อให
ประเทศเปนฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพื่อเสริมสรางประโยชนของประเทศไทยในดาน
การคา การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาด เพ่ือผลักดันบทบาทที่สรางสรรคของไทยใหเปนสวนสำคัญ
ในระดับภูมิภาคและโลก 
 



๑๔ 
 

 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 หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
  7)  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
  8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
  9)  มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  10)  รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 
  11)  มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 
  12)  คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

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) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก   
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางย่ังยืน 
 

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

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



๑๕ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน 
และการคา 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) (เมืองที่ให
ความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะ เมอืงที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก) 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสงในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางเกษตรปลอดภัย 
 4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพื้นฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถิ่น 
กลยุทธ : 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และ
บริการสุขภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น  เชื่อมโยงสูระดับ
สากล 

4. สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 

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

๒. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ
ธุรกิจ 

๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 

๔. สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 
 
 



๑๖ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอตัลักษณทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ : 1. พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

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

 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุทธ : 1. ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนได ทั้ง
ทางตรงและทางออม  
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมี คุณภาพ
ดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช ประโย
ชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใช พลังงาน
ทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

กลยุทธ :  1. เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน 
เพ่ือรับมือกับ ปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ 

  2. เพิ่มประสิทธิและความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ  
  4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมี สวนรวม 
ของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ : 1.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ (2) สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่นบนพื้นฐานของความเขาใจในปญหา  
และศักยภาพของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

 



๑๗ 
 

 พันธกิจ 
1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามกฎหมายบัญญัติ 
3. สงเสริมบำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

        จากวิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํามาสูการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของ
ทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน” การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เปาประสงค : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสรางมูลคาเพิ่มและมีการกระจายรายได
อยางเหมาะสม 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีจำเปน 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตทาง

การเกษตร 
กลยุทธที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาประสงค : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 
ทองถิ่นมีการพัฒนาดานการทองเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพรอมแขงขันและรองรับผลกระทบจากการ
เขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธที่ 1  สงเสร ิมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสราง
ภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 
 
กลยุทธที่ 3  สงเสริมการคา การลงทุนที่มุงเนนประโยชนทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนตอทองถิ่น 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค : ชุมชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อปองกันและแกปญหาในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรักษระบบนิเวศ 

กลยุทธที่ 1  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน 
กลยุทธที่ 2  การควบคุม ปองกัน แกปญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธที่ 3  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 
 
 



๑๘ 
 

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

กลยุทธที่ 1  พัฒนาองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินในเชิงองครวม 
กลยุทธที่ 2  อนุรักษและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน 
กลยุทธที่ 3  การเผยแพรศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินสูภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปาประสงค : ประชาชนกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูประสบปญหา
ทางสังคม ไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรมบน
พ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเอง 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
เปาประสงค : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันทในหมูคณะสามารถปองกันและรับมือกับสาธารณ
ภัย ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปญหายาเสพติดและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใน
ชุมชน 

กลยุทธที่ 1  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธที่ 2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธที่ 3  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
เปาประสงค : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถ่ิน 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 3  สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 

 
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 

   “พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  คนมีการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  คุณธรรมนำคน ประชาชนมีสวน
รวม” 

2.2 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 ยุทธศาสตรการดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 



๑๙ 
 

 ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
 ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ

ใหบริการ 
2.3 เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
         เปาประสงค:  มีระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไดไดมาตรฐานเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นมีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจาย ขยายโอกาสและสรางรายไดใหแกชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  
        เปาประสงค : มีการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  การปองกันแหละ
ควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอในชุมชน การสงเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชน
สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  
        เปาประสงค: การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางความ
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
        เปาประสงค : มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สงเสริมศนูยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมูบานระดับตำบล 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ
ใหบริการ 
        เปาประสงค: มีการสนับสนุนผูนำชุมชนใหเปนแกนนำที่มีสวนรวมในการพัฒนาตำบล การ
บริการงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา 
.  

2.4 ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตำบลบาน

กาด 
หนวยวัด : รอยละ/จำนวน/สัดสวน/อัตราสวน หรือเชิงพรรณา ของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
 

2.5 คาเปาหมาย 
            1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและมีการกระจาย 
รายไดอยางเหมาะสม มากกวารอยละ 60 
            2.  หมู บ าน ช ุมชนและองคกรภาคสังคมในทองถ ิ ่น สามารถอนุร ักษ ฟ  นฟ ูและส ืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
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จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นของตนใหดำรงอยูไดอยางย่ังยืนมีการปองกันแหละ
ควบคุม โรคระบาดและโรคติดตอในชุมชน การสงเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขไดมากกวารอยละ 60 
             3. ชุมชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื ่อปองกันและแกปญหาในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรักษระบบนิเวศในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได
มากกวารอยละ 60 
            4. หมูบานชุมชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยสิน ผูคาและผูเสพสารเสพติดในระดับหมูบานระดับตำบลลดลงมีคาความปลอดภัยในพื้นที่ ได
มากกวา    รอยละ 60 
             5. องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลัก ธรรมาภิบาลและ
การจัดบริการสาธารณะแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดมากกวารอยละ 75 

2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธที่ 1   สงเสริมและพัฒนาทองถ่ินใหมีอัตลักษณวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
    กลยุทธที่ 2   สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ือการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
    กลยุทธที ่3  สงเสริมและพัฒนาทองถิ ่นดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรม แปรรูป 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 
    กลยุทธที่ 1  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ 
 บูรณาการเครือขาย และความเปนเลิศทางการศึกษาและสาธารณสุข 

กลยุทธที่ 2  การสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม และสวัสดิการทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การดำรงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 
กลยุทธที่ 1  มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธที่ 2  มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

การ         ใชพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  
กลยุทธที่ 1  มุงบูรณาการหนวยงานดานความมั่นคง และสงเสริม สนับสนุนความรวมมือทุกภาค

สวน       เพ่ือแกไขปญหา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาความสามารถบุคลากร มุงเนนจริยธรรม ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ 
กลยุทธที่ 2  สงเสริมความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน  
กลยุทธที่ 3  ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ 
กลยุทธที่ 4  การบริหารองคกรและงบประมาณ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จากประเด็นความเชื ่อมโยงยุทธศาสตรที ่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยาง
ชัดเจนในการนำมาเปนแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอม
ทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น  ใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชมุชน
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนำไป    สูการพัฒนา เพื่อประโยชนสุขที่
ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดกำหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ “เปนตำบลที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความ
เปนอยูที่ดี  พัฒนาการศึกษาในทกุระดับใหเปนเลิศ  มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน    
สงเสริมการพัฒนาควบคูกับการมีสวนรวมโดยเนนคุณธรรมนำชีวิตสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 

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

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงการบริหาร 

2.3 เปาประสงค 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เปาประสงค: มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคท่ีไดไดมาตรฐานเพียงพอตอ      
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นมีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอยางเพียงพอ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 เปาประสงค: มีการสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให

ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เปาประสงค: มีการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การดานสาธารณสุข 
 เปาประสงค : มีการปองกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคตดิตอในชุมชน การ

สงเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสังคม 
 เปาประสงค: มีการจัดสวัสดิการ ชวยเหลือ ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม และพัฒนา 
                                ศกัยภาพบุคลากรของชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค : การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

        เปาประสงค: มีการเผยแพรการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนไดมีสวนรวม 
        ทางการเมือง  รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถใหบริการประชาชน
      ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  จากยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จึงไดกำหนดตำแหนงและสายงานตามโครงสราง
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ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  การกำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ  จำนวนตำแหนง  และระดับ
ตำแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตาง ๆ  ดังนี้ 
  3.3.1  สำนักปลัด อบต. 
   - หัวหนาสำนักปลัด  ระดับอำนวยการ  (ตน)   จำนวน 1 อัตรา 
   - นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
   - นักทรัพยากรบุคคล  ระดับปก./ชก.  จำนวน 1 อัตรา 
   - นิติกร    ระดับปก./ชก.  จำนวน 1 อัตรา 
   - นักพัฒนาชุมชน  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 
   - จพง.สาธารณสุขชุมชน  ระดับปง./ชง.  จำนวน 1 อัตรา 
   - เจาพนักงานธุรการ  ระดับชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา 
   - จพง.ปองกันและบรรเทาฯ ระดับปง./ชง..  จำนวน 1 อัตรา 
  3.3.2  กองคลัง 
   - ผูอำนวยการกองคลัง  ระดับอำนวยการ (ตน) จำนวน 1 อัตรา 
   - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับปง./ชง.  จำนวน 1 อัตรา 
   - นักวิชาการเงนิฯ  ระดับชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา 
   - เจาพนักงานพัสดุ  ระดับปง./ชง.  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 
  3.3.5. หนวยตรวจสอบภายใน 
   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปก./ชก.  จำนวน 1 อัตรา 
 

  3.4 กำหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม  เพื่อกำหนดความจำเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และอำนาจหนาที่ที ่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคำนึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจำนวนขาราชการ 
ลูกจางจางประจำในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง  ตามคำสั่ง
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ที่ 14/2564  เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(ปงบประมาณ 2564 – 2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 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 
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   7. นางสาวศิริพร  บุญตัน หัวหนาสำนักปลัด  กรรมการ/เลขาฯ 
   
 

  3.5 กำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง จำนวนตำแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ  อำนาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  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 5 สวน 
ไดแก สำนักปลัด  กองคลัง  กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหนวยตรวจสอบภายใน
กำหนดใหมีกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 27 อัตรา เมื่อนำมาเปรียบเทยีบกรอบอัตรากำลังระหวางองคการ
บริหารสวนตำบลขางเคียงท่ีมีงบประมาณและภาระหนาที่ใกลเคียงกัน 

 

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 
กองการศ ึกษา ศาสนา  และ
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 
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หนวยตรวจสอบถามภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

 
รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น 27 อัตรา 31 อัตรา 35 อัตรา 

  3.6 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย   
  3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจำและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
 
 

 
 
   

  เพื ่อใหการวางแผนอัตรากำลัง  ๓  ป  ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีความ
ครบถวน  สมบูรณ   สามารถดำเนินการตามอำนาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด  จึงไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  วามีปญหาและความ
ตองการจำเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ  
เพ่ือสะดวกในการดำเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
     ดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังคงเปนปญหาหลัก
ตอความตองการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งปจจัยหลักในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  คืองบประมาณ  ดังนั้น
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงจำเปนอยางยิ่งที ่จะตองบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดเพ่ือ
แกปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมและเปนธรรมมากที่สุด 

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.  ปรับปรุงถนนในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
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2. ดานเศรษฐกิจ 
  ดานเศรษฐกิจนั้น องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังตองพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเปนสวนใหญ  สวนอาชีพอื่นถือเปนสวนนอย  และปญหาที่ประชาชนประสบทุกป  คือปญหา
พืชผลทางเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหประชาชนเดือดรอนจากปญหานี ้ทุกๆ ป เนื่องจากเปนรายไดหลักของ
ประชาชนในทองถิ่น 
              สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ  ทำใหประสบปญหาขาดทุน        
  ๒.  ปญหาขาดเงินทนุหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
  ๓.  ปญหาเรื่องที่ดนิทำกิน   
  ๔.  ขาดการสงเสริมสนับสนุนดานการลงทุน  และการพัฒนาดานเทคโนโลยีของกลุมอาชีพ
ตาง ๆ    
  ๕.  ประชากรมีรายไดนอยไมเพียงพอตอการครองชีพ 
  ๖.  ประชากรมีหนี้สินขาดการออมทรัพย  
      ความตองการ 
  ๑.  ใหมีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.  จัดใหมีตลาดกลางในการจำหนายผลผลิตการเกษตร 
  ๓.  จัดหาที่ดินทำกินของประชาชน 
  ๔.  สงเสริมใหประชาชนมีการออมอยางตอเนื่อง 
  ๕.  งบประมาณสนับสนุนในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพตาง ๆ  
  ๖.  สนับสนุนใหมีงานทำและประชาชนในทองถ่ิน   
  7. ประสานหนวยงานราชการอบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 
  8. จัดหางบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มชองทางในการ
เพ่ิมรายได  

3. ดานสังคม 
    สังคมโดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังคงเปนสังคมชนบท ซึ่งมี
ปญหาดานสังคมตาง 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  และทักษะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง   
  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  
 

      ๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ถือวาไม
แตกตางจากสภาพทั่วไปไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่แหลงน้ำถือวามีความใกลเคียงกันมาก  ดาน
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สิ่งแวดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ถือเปนปญหาสำคัญ  เชน ปญหาทรัพยากรปาไมถูก
ทำลาย  การล ักลอบเผาในพื ้นท ี ่   การใช สารเคม ีในภาคเกษตรกรรม  ทำให  เก ิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
               สภาพปญหา 
   ๑.  ปญหาหมอกควันในอากาศชวงฤดูแลง การเผาขยะ เผาปา 
  2.  ปญหามลพิษทางกลิ่นจากฟารมสุกรในพ้ืนท่ี 
  3.  ไมมีระบบกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
  4.  ปญหาขาดความสมดุลในธรรมชาติ เนื่องจากการใชสารเคมีมากเกินไปในภาคการเกษตร 
ทำใหเกิดสารพิษตกคางในดินและน้ำ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  5.  ปญหาประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6.  ปญหาเก่ียวกับการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน 
  7.  ขาดการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 
      ความตองการ 

  ๑. จ ัดก ิจกรรมรณรงคและใหความร ู แกประชาชนใหม ีจ ิตสำนึกร วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 
  ๓.  สงเสริมใหมีความรูในดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนใน

พ้ืนที่  ใหตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 
๔.  ใหความรูเก่ียวกับโทษของการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน 
5. รณรงคและใหความรูแกประชาชนไมใหใชสารเคมใีนการทำการเกษตรกรรม 

      ๖.  ปญหาดานสาธารณสุข 
    ปญหาดานสาธารณสุขในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  สวนใหญจะเกิดโรค
ระบาด เชน โรคไขเลือดออก จะพบในชวงฤดูฝน  ซึ่งเปนปญหาที่ประสบทุกป  ถึงแมวาในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาดจะมีโรงพยาบาลในพื้นที่ แตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหานี้ได รวมทั้งปญหาอื่นๆ แยกเปน
ประเด็นไดดังนี้       

     สภาพปญหา 
  ๑.  ปญหาการใหบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  ไมทั่วถึง 
  ๒.  ปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและการปองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา 
  ๓.  ปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมถูกสุขลักษณะ 
  ๔.  ปญหาการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องตน 
 
 
 
      ความตองการ 
  ๑.  สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการอยางทั่วถึง 
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  ๒.  ปองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา 
  ๓.  ฝกอบรมใหความรูทางดานโภชนาการ และอนามัยแมและเด็ก 
  ๔.  การใหความรูดานสุขศึกษาพื้นฐานที่จำเปน 
 
      ๗.  ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ปญหาดานการศึกษา  ยังคงเปนปญหาที่ประสบมาเปนเวลายาวนาน  ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ปจจุบัน  เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการศึกษาของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งปญหา
ดานศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนปญหาที่คอยคูกัน  ซึ่งสามารถแยกเปนประเด็นไดดงัน้ี 
             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 
 
 

 

 

  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดนั้น  เปนการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  รวมสราง รวมจัดทำ และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ในเขต
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน  การพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลบานกาดจะมีประสิทธิภาพไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น  
เพื ่อใหเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหากันอยางจริงจัง  
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ยังไดเนนคนทุกกลุมทุกวัยเปนศูนยกลางในการพัฒนา  นอกจากนั้นยังได
เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มี
คุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนในดานการพัฒนาอาชีพนั้น  จะเนนพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองในทองถิ่น  

๕.  ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดวิเคราะหตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7          
(พ.ศ.2562) มาตรา 67 ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ 
   (1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 

               (1/1) รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (5) จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรม
ใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 

ความจำเปนและสมควร 

          มาตรา 68 ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต
องคการบริหารสวนตำบล 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 
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(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

(12) การทองเที่ยว 

(13) การผังเมือง 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)   มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตำบลมอีำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

(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 ภูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 

(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 



๓๓ 
 

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

(25) การผังเมือง 

(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28) การควบคุมอาคาร 

(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(31) กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่กรรมการประกาศ
กำหนด 

๕.๑  ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  (๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบก 
  (๒)  การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื ่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
  (๓)  การสาธารณูปการ 
  (๔)  การจัดใหมีและการบำรุงทางบก                    

 (๕)  การจัดใหมีและการบำรุงทางระบายน้ำ 
  (๖)  การจัดใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 
 
  (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 



๓๔ 
 

 (7)   การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
 (8)   การจัดใหมีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ สวน

สัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 ๕.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ
ดังนี ้

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

บริหารสวนตำบล 
 (๔)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง                
 (๕)  การควบคุมอาคาร 
 (๖)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๕.๔  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที ่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 (๑)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว              
 (๒)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
 (๓)  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๔)  สงเสริมและฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
 (๕)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครวัเรือน 
 (๖)  จัดใหมีตลาด 
 (๗)  สงเสริมใหมีกิจการเก่ียวกับการพาณิชย   
 (8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
๕.๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจท่ี

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

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



๓๕ 
 

๕.๗  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

 (๑)  สนับสนุนสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
 (๒)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
 (๓)  การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน   
 (4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจำเปนและสมควร 
 จากภารกิจทั้ง  ๗  ดาน  ตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจขององคการบริหารสวนตำบล

สามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล  
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 
                      ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดจากการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด ในภาพรวม ไดนำมากำหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด โดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)  จุดออน(Weakness) อันเปน
ปจจัยภายในหรือสภาวะแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  (Internal Factors) และการ
วิเคราะหถึงโอกาส (OPPORTUNITY) และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด (THREAT) อันเปนปจจัยภายนอกหรือ
สภาวะแวดลอมภายนอก (External Factor) ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามตารางการวิเคราะห ดังนี้ 

 
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 



๓๖ 
 

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 

 
 

 

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 
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5.  ดานเทคโนโลย ี

 
- กรมสงเสรมิการปกครองสวนทอง ถิ่นสงเสรมิให
นำเทคโนโลยีมาใชในการทำงาน 

-  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปน ไปอยางรวดเร็วทำให
ผูปฏิบัตติามไมทัน 

6. นโยบายรัฐบาล - รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอำนาจสูทองถ่ิน 

และความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

-  นโยบายรัฐบาลทีม่ีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำให
ผูปฏิบัติงาน  ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางครบถวน 

สมบูรณ  หรือทันตามกำหนด 

- นโยบายไมชัดเจน ทำใหผูปฏิบัตงิานไมมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง 

 
การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะห
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด
ไว เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 

     การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (SWOT) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- มีการกำหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานและหนาที่

ที่ปฏิบัต ิ
- มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตำแหนงชัดเจน  
- สงเสริมใหมีการใชระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยูเสมอ  

สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
- ไดร ับการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและ

ระเบียบ กฎหมายอยูเสมอ 
- เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ศักยภาพ  ใน 
     การปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

จุดออน (Weaknesses) 
- การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง

สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงและขาดการ
ประสานงานที่ดี 

- เจาหนาที่ยังขาดความรูที่เปนระบบและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

- เจาหนาที่ยังขาดความตระหนักและรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง 

- ขาดการสรางว ัฒนธรรมที ่ด ีขององคกร  และ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ขวัญและ
กำลังใจ ในการปฏิบัติหนาที ่

- ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 
- ขาดการทำงานเปนทีม 

โอกาส  (Opportunities) 
- นโยบายของรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน  
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนา

พนักงานสวนตำบลในหลักสูตรตาง ๆ  อยางตอเนื่อง    
- การเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให

ไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จำเปนตอการ 
     ปฏิบัติงานอยูเสมอ   
- ประชาชนสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   

อุปสรรค  (Threats) 
-   ขอจำกัดในดานงบประมาณ 
-   ขอจำกัดในดานนโยบายการบริหาร  
-   ขอจำกัดในดานระเบียบ  กฎหมาย 
-   ใชระบบอุปถัมภในการบริหารงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
        พื้นที ่ตำบลบานกาด มีประชาชนในพื้นที ่มีอาชีพหลักคือ การทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูก
หอมหัวใหญ ขาว  ขาวโพด  ในทุกๆป ประชาชนในพื้นที่จะประสบปญหาทั้ง ภัยแลง  และอุทกภัย  ทำให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก แตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ก็สามารถใหความ
ชวยเหลือไดไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ทำใหประชาชนไมไดรับความชวยเหลือมากเทาที่ควร 
เนื่องดวยงบประมาณ และขอจำกัดของกฎหมาย 
 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรองที่
ตองดำเนินการ เชน  

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

 (3)  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ภารกิจรอง 

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

 

 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  เปนองคการบริหารสวนตำบลประเภทสามัญ  โดยได
กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  5  สวนราชการ  ไดแก   

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

ทั้งนี้  ไดกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการจำนวนทั้งสิ้น  21 อัตรา  พนักงานจางตาม
ภารกิจ จำนวน  6  อัตรา  รวมกำหนดตำแหนงเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน  27  อัตรา  

 
 
 

       ๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดำเนนิการ 
 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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๘.๑  โครงสราง 
       จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบล

บานกาดมีภารกิจ  อำนาจหนาที่ที่จะตองดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด  ไดกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองในการบริหารงาน  เพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจตาง ๆ นั ้นเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  จึงไดกำหนด
โครงสรางตำแหนงของพนักงานสวนตำบลเพ่ือใหสอดคลองและรองรับภารกิจตาง ๆ ดังนี้ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม 
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 

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 
 ๑.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฟนฟูและชวยเหลือ 
- งานกูภัย 
๑.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานการประชุม 

๘. โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 
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- งานกูภัย 
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 คนชราและผู
พิการ 
๑.๑๑  งานสงเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศกึษาและวิจัยดานเกษตรและ 

- งานระเบียบขอบังคับประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
๑.6  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
-งานสงเสริมและเผยแพร 
- งานควบคุมมลพิษ 
๑.7  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
ประกอบการ 
- งานศกึษาและวิจัยสิ่งแวดลอม 
๑.8  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานปองกันยาเสพติด 
 - งานโรคเอดส 
- งานเฝาระวัง 
๑.9  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมและฝกอาชีพ 
- งานศนูยเยาวชน 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานขอมูลและสถิติ 
- งานสงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู
พิการ 
๑.๑0  งานสงเสริมการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานศกึษาและวิจัยดานเกษตรและ 
ปศุสัตว 
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
- งานสงเสริมการเกษตร 
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ปศุสัตว 
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานสงเสริมปศุสัตว 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน,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 

- งานสงเสริมปศุสัตว 
 
 
 
๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานรับเงิน,เบิกจายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญช ี
- 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 งานสงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- 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 งานสงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 
๔.๓ กิจการโรงเรียน 
- งานกิจการโรงเรียน 
5.หนวยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
- งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของ
เอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จายเงนิทกุประเภท 
- ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การ
บัญชี  
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน  
- งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินของ 
อบต. 
-  งานตรวจสอบต ิดตามและประเม ินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที ่กำหนด
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
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- งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ  
ประหยัด คุ มคา ในการใช ทร ัพยากรของสวน
ราชการตาง ๆ 
5.2 งานควบคุมภายใน 
- งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับ
ตรวจ 
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
5.3 งานบริการขอมูล 
- งานบริการขอมูล  สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำ
แนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับ
ตรวจและผูเก่ียวของ  

 
 

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

  และกำหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ มีอำนาจหนาที่ตามภารกิจและ
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1.) สำนักปลัด ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตำบล 

และราชการที่มิไดกำหนใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย 
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 
  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 
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  2) กองคลัง  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนำสงเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การ
จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ แบงออกเปน 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. เจาพนักงานพัสด ุ(ปง/ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  5. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน  1  อัตรา 

          3.) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุง งานแผนงานดาน
วิศวกรรมเครื ่องจักรกล การรวมรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ควบคุม การ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย และปจจุบัน กองชาง  มอีัตรากำลังคน 
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 
      4) กองการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา          

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศกึษาและอาชีวศึกษาโดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศกึษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส
ทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายการศึกษา งานกิจการศาสนา 
สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอก
โรงเรียน และงานอ่ืน 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 

     5)  หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารทางการเงิน  การบัญชี  เอกสารการ
รับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ
และทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งาตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. งาน
ตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
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ทแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที ่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของ
สวนราชการตาง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและ
ผูเก่ียวของ งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย  มีอัตรากำลังคน จำนวน 1 อัตรา ดังตอไปนี้ 

 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา 
 

8.2 การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจ ปริมาณงานที่

จะดำเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละ
สวนราชการมีเทาใด  เพื่อนำมาวิเคราะหวาจะใชตำแหนงประเภทใด  สายงานใด จำนวนเทาใด  ในสวน
ราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงานเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น และเพื ่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะหตำแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  3 ป ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหนงที่คาด 
วาจะตองใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66   

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)  
รองปลัด อบต (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
 

๑ 
1 

๑ 
1 

๑ 
1 

๑ 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  

สำนักปลัด         

หัวหนาสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นิติกร ปก.ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจาง         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1 1 1 1 - - -  



๔๖ 
 

สวนราชการ 
 

กรอบ
อัตรากำลัง

เดิม 

กรอบอัตราตำแหนงที่คาด 
วาจะตองใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 
อัตรากำลังคน 

เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
กองคลงั 

ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)     ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  - 
  
 

นักวิชาการเงนิและบญัชี ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 
กองชาง 

ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  1 ๑ ๑ ๑ -  - -   

วิศวกรโยธา ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

นายชางโยธา  ปง./ชง. 1 ๑ ๑ ๑  - - - วางเดิม  

กองการศึกษาฯ         
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศกึษา ระดับ
ตน)    ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

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

ครูผูดูแลเดก็   1 1 1 1 - - - กรมอุดหนุน 

พนักงานจาง         

 ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1 1 1 1 - - - กรมอุดหนุน 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพิ่ม 

         

รวม 26 27 27 27 +1 - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น

ที่ ชื่อสายงาน ระดับ จํานวน
ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจํา

(คน) (1) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 429,240          48,000            1 1 1  -  -  - 13,080        13,200     13,440      490,320         503,520        516,960          (35,770)

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 376,080          42,000            1 1 1  - -  - 13,320        13,320     13,440      431,400         444,720        458,160          (31,340)

สํานักงานปลัด (01)

3 หน.สํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 356,160          42,000            1 1 1  - -  - 13,320        13,080     13,440      411,480         424,560        438,000          (29,680)

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก. 1 1 349,320          -                  1 1 1 - - - 13,320        13,440     13,320      362,640         376,080        389,400          (29,110)

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก. 1 1 311,640          -                  1 1 1 - - - 12,120        12,600     12,960      323,760         336,360        349,320          (25,970)

6 นิติกร ปก/ชก. 1 1 194,640          -                  1 1 1 - - - 8,640          7,560       7,560        203,280         210,840        218,400          (16,220)

7 นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก. 1 1 185,040          -                  1 1 1 - - - 9,600          8,640       7,560        194,640         203,280        210,840          (15,420)

8 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 185,160          -                  1 1 1 - - - 9,120          8,760       9,240        194,280         203,040        212,280          (15,430)

9 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 - 297,900          -                  1 1 1 - - - 9,720          9,720       9,720        307,620         317,340        327,060         วางเดิม

10 จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 155,640          -                  1 1 1 - - - 6,360          6,360       6,480        162,000         168,360        174,840          (12,970)

พนักงานจาง

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 197,160          -                  1 1 1 - - - 7,920          8,280       8,640        205,080         213,360        222,000          (16,430)

12 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 167,760          -                  1 1 1 - - - 6,720          7,080       7,320        174,480         181,560        188,880          (13,980)

13 พ.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - 1 1 146,280          -                  1 1 1 - - - 5,880          6,120       6,360        152,160         158,280        164,640          (12,190)

14 พนักงานดับเพลิง - 1 1 122,160          -                  1 1 1 - - - 4,920          5,160       5,400        127,080         132,240        137,640          (10,180)

กองคลัง (02)

15 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 402,720          42,000            1 1 1  - -  - 13,440        13,080     13,080      458,160         471,240        484,320          (33,560)

16 นักวิชาการเงนิและบัญชี ปก/ชก. 1 1 249,480          -                  1 1 1 - - - 11,040        10,920     11,160      260,520         271,440        282,600          (20,790)
17 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 221,280          -                  1 1 1 - - - 9,120          9,240       9,720        230,400         239,640        249,360          (18,440)
18 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 198,840          -                  1 1 1 - - - 8,880          9,000       9,000        207,720         216,720        225,720          (16,570)

พนักงานจาง

19 ผช.เจาพนักงานการเงนิและบัญชี - 1 1 154,560          -                  1 1 1 - - - 6,240          6,480       6,720        160,800         167,280        174,000          (12,880)

กองชาง (03)

20 ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 1 317,520          42,000            1 1 1  - -  - 12,240        12,960     13,440      371,760         384,720        398,160          (26,460)

21 วศิวกรโยธา ปก./ชก. 1 - 355,320          -                  1 1 1 - - - 12,000        12,000     12,000      367,320         379,320        391,320         วางเดิม

22 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 - 297,900          -                  1 1 1 - - - 9,720          9,720       9,720        307,620         317,340        327,060         วางเดิม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (04)

23 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (นักบริหารงานการศึกษาตน 1 1 409,320          42,000            1 1 1  - -  - 13,320        13,080     13,200      464,640         477,720        490,920          (34,110)

24 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 311,640          -                  1 1 1 - - - 12,120        12,600     12,960      323,760         336,360        349,320          (25,970)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม

25 ครู คศ.1 1 1 -                  -                  1 1 1 - - - -              -           -            -                 -                -                 เงินอุดหนุน

พนักงานจาง อุดหนุน (15,000)+อปท.(6,480)

26 ผช.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ - 1 1 77,760            -                  1 1 1 - - - 10,320        10,800     11,160      88,080           98,880          110,040          (21,480)
(5) รวม 26 23 6,470,520 258,000 26 26 26 - - - 252,480 253,200 257,040 6,981,000 7,234,200 7,491,240
(6) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 15% 1,047,150 1,085,130.00 1,123,686.00
(7) รวมคาใชจายบุคคลท้ังสิ้น 8,028,150 8,319,330 8,614,926
(8) 32.37 31.94 31.50

คาใชจายรวม (4)
จํานวนที่มีอยูปจจุบัน จะตองใชในชวง เพิ่ม/ลด

อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน
ภาระคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน (3)

ระยะเวลา 3 ปขางหนา หมายเหตุ

คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป



หมายเหตุ

บาท

งบประมาณรายจายประจําป 2565 เปนเงิน บาท

งบประมาณรายจายประจําป 2566 เปนเงิน บาท

วิธีคิดฐานการคํานวณ

 - ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2563 

 -ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2564 

 -ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2565 

: ขาราชการถายโอน ลูกจางประจําถายโอน รวมถึงขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ที่ไดรับงบเงนิอุดหนุนที่จายเปนเงนิเดือน คาจาง ใหระบุขอมูลไวในแผนอัตรากําลัง แตไมตองนํามาคิดรวมเปนภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน ตามมาตรา 35 

*ขอมูลในชองเงินเดือน (1) ตองมีจํานวนตรงกันกับขอมูลในชองเงนิเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

:ใหบันทึกขอมูลเรียงตามลําดับรหัสสวนราชการ(สํานักหรือกอง) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

ประเภทตําแหนง (ระบบแทง) เรื่อง การจัดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง)

ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2563 (23,623,286×5%) +1,181,164.30 = 24,804,450 บาท24,804,450

26,044,673

27,346,906

ฐานการคํานวนงบประมาณรายจายประจําป 2564 เปนเงิน 

ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2564 (24,804,450.30×5%)  + 24,804,450 = 26,044,673 บาท

ใหประมาณการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2565 (26,044,673×5%)  + 26,044,673 = 27,346,906 บาท



10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป  กรอบโครงสรางสวนราชการ อบต.บานกาด 
 

  

                     
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

   

      

 

 

 

 

 

 

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 

(นักบริหารงานการศึกษา 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 
  

 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ป 
 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดบัตน) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 

๑.  งานตรวจสอบภายใน 
๒.  งานควบคุมภายใน 
๓.  งานบริการขอมลู 



  
 

หัวหนาสำนักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน)   

 
โครงสรางของสำนักปลัด อบต. 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

       

          

       

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

   

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัตน (1)  

  
 

งานกฎหมายและคด ี งานสงเสริมการเกษตร 
     

 

งานนโยบายและแผน           
งานสวัสดกิารสังคม 

   

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

งานกิจการสภา 
   

 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก (-)  
- 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.  (-)  
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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 - - 1 2 - 1  2 2 - 

 



  
 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (๑) 

 
        โครงสรางกองคลัง 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

         

งานการเงินและบัญชี 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ งานพฒันาและจัดเก็บรายได 

- นักวิชาการเงนิและบัญชี ชก.  (๑) 
- ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี  (๑) 
 

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

 



  
 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)  

 

                      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 ระดับตน) (๑) 

งานการศึกษาปฐมวัย 
-  ครู คศ.1 (1)  
-  ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ (1) 
    

 

 
 

                                โครงสรางกองการศึกษา 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 



  
 

 
โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดบั ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

ลูกจางประจำ พนักงานจาง
ภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

จำนวน - - 1 - - - - - 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

งานตรวจสอบภายใน 
 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
 

 

งานควบคุมภายใน 
 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
 

 

งานบริการขอมูล 
 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
 

 



11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตาํแหนงและการกําหนดเลขที่ตาํแหนงในสวนราชการ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ
เงินประจํา

ตําแหนง

เงิน

คาตอบแทน/

เงินเพิ่มอื่นๆ

1 นายบัญชา  อุทาโย ป.โท (รป.ม.) 13-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 13-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 429,240 48,000 - 477,240

 (นักบริหารงานทองถ่ิน)   (นักบริหารงานทองถ่ิน)  (35,770 x 12) (4,000 x 12)

2 นางอุบลรัตน  มูลประเสริฐ ป.โท (รป.ม.) 13-3-00-1101-002 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 13-3-00-1101-002 รองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล ตน 376,080 42,000 - 418,080

 (นักบริหารงานทองถ่ิน)   (นักบริหารงานทองถ่ิน)  (31,340 x 12) (3,500 x 12)

3 นส.ศิริพร   บุญตัน ป.โท (รป.ม.) 13-3-01-2101-001 หน.สํานักปลัด อบต. ตน 13-3-01-2101-001 หน.สํานักปลัด อบต. ตน 356,160 42,000 - 398,160

 (นักบริหารงานทั่วไป)   (นักบริหารงานทั่วไป)  (29,680 x 12) (3,500 x 12)

4 นส.เบญจมาภรณ  แสงสุวรรณ ป.โท (รป.ม.) 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล - 349,320 - - 349,320

    (29,110 x 12)

5 นส.ภัทราวรรณ  ต่ําแกว ป.โท (รป.ม.) 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 311,640 - - 311,640

    (25,970 x 12)

6 นายสามารถ  พันธุวรเดช ป.ตรี (น.บ.) 13-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 13-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 194,640 - - 194,640

    (16,220 x 12)

7 นายโชตชิัย  อินนันชัย ป.ตรี (ศศ.บ) 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 185,040 - - 185,040

    (15,420 x 12)

8 นางพิมพภินันท  วิจารณ ป.ตรี (บธ.บ) 13-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 13-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 185,160 - - 185,160

    (15,430 x 12)

9 - - 13-3-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 13-3-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900 - - (วางเดิม)

    (คากลางเงินเดือน) 297,900

10 นายศตวรรษ  กุณนา ปวส. 13-3-01-4805-001 จพง.ปองกันและบรรเทาฯ ปง. 13-3-01-4805-001 จพง.ปองกันและบรรเทาฯ ปง. 155,640 - - 155,640

    (12,970 x 12)

11 นางสาวทิพยกฤตา  ทะรินทร ป.ตรี (ศศ.บ) - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 197,160 - - 197,160

(16,430*12)
    

กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม



เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ
เงินประจํา

ตําแหนง

เงิน

คาตอบแทน/

เงินเพิ่มอื่นๆ

12 นางณัฐิดา  จันทรแกว ปวส. (บัญชี) - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 167,760 - - 167,760

    (13,980 x 12)

13 นายนพดล  สุรินทร ม.6 - พ.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - - พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 146,280 - - 146,280

    (12,190 x 12)

14 นายชาญณรงค  ปนทา ปวส. (ชางยนต) - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 122,160 - - 122,160

    (10,180 x 12)

15 นางจิริยา  มูลประเสริฐ ป.ตรี (ศศ.บ.) 13-3-04-2107-001 ผอ.กองคลัง ตน 13-3-04-2107-001 ผอ.กองคลัง ตน 402,720 42,000 - 444,720

 (นักบริหารงานคลัง)   (นักบริหารงานคลัง)  (33,560 x 12) (3,500 x 12)

16 นางสุพิน  กันทาติ๊บ ป.โท (บธ.บ.) 13-3-04-4201-001 นวช.การเงนิและบัญชี ชก. 13-3-04-4201-001 นวช.การเงนิและบัญชี ชก. 249,480 - - 249,480

    (20,790 x 12)

17 นางกัญจนกมล  สุรินทร ป.ตรี (ศศ.บ.) 13-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 13-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 221,280 - - 221,280

    (18,440 x 12)

18 นางสาวอัญชลี  คะณาระตะ ป.ตรี (บธ.บ.) 13-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได ชง. 13-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได ชง. 198,840 - - 198,840

    (16,570 x 12)

19 นางเสาวนีย  บัวตูม ป.ตรี (ศศ.บ.) - ผช.เจาหนาที่การเงนิฯ - - ผช.เจาหนาที่การเงนิฯ - 154,560 - - 154,560

    (12,880 x 12)

20 นายสานิต  เสริมเกษม ป.ตรี (วท.บ) 13-3-05-2103-001 ผอ.กองชาง ตน 13-3-05-2103-001 ผอ.กองชาง ตน 317,520 42,000 - 359,520

 (นักบริหารงานชาง)   (นักบริหารงานชาง)  (26,460 x 12) (3,500 x 12)

21 - - 13-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 13-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 355,320 - - (วางเดิม)

    (คากลางเงินเดือน) 355,320

22 - - 13-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 13-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900 - - (วางเดิม)

    (คากลางเงินเดือน) 297,900

23 นายองอาจ  นิลสุวรรณ ป.โท (ค.บ.) 13-3-08-2107-001 ผองกองการศึกษา ศาสนาฯ ตน 13-3-08-2107-001 ผองกองการศึกษา ศาสนาฯ ตน 409,320 42,000 - 451,320

 (นักบริหารงานการศึกษา)   (นักบริหารงานการศึกษา)  (34,110 x 12) (3,500 x 12)

24 นางสุพรรณี  นิลสุวรรณ ป.โท (รป.ม.) 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 311,640 - - 311,640

    (25,970 x 12)

25 นางสาวอําพร  ศิริ ป.ตรี (ค.บ.) 13-3-08-6600-428 ครู (เงินอุดหนุน) คศ.1 13-3-08-6600-428 ครู (เงินอุดหนุน) คศ.1 - - - เงินอุดหนุน

26 นางสาวดาวเรือง  ศิริ ป.ตรี (ค.บ.) - ผช.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - ผช.หน.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชก. 77,760 - - อุดหนุน+อปท

(6,480x12)

กรอบอัตรากําลังใหม

(21,480-15,000=6,840)

เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม



 

 

 

 

 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล     
และพนักงานจาง โดยทุกตำแหนงตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความรู เพ่ิมทักษะ และสรางทัศนคติที่
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางแยกไวอีกหนึ่ง
ฉบับตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งตองใชระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากำลังฉบับนี้ โดยแนวทางการ
พัฒนานอกจากจะพัฒนาความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  
ดานการบริหาร และดานคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ตองตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบดวย  การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด  จึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกำหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื ่อสงเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน     
เปนหลัก กลาวคือ 
            1. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทำงาน     
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน        
และสามารถเขามาตรวจสอบการทำงานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน    
ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวน
อื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทำงานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกัน        
ยังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพสอดรับประสานกันไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่นดวยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคำถาม      
กับตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ      
ของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทลัสมัยใหมในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ    
ทุกสวนราชการ  เพ่ือใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน  
ไมวาจะมาติดตอดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็บไซต โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ    
เปนตน 
 
 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
      ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 



 
 

  3. องคกรที ่มีข ีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา             
มีการวิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิทยา    
เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี ่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื ่อสรางคุณคามีความยืดหยุ นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง  
และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม  รวมทั้งทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ  
และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
     ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563  เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital 
Government Skill Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
   ทั ้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ      
การฝกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

 

 
  
   
 
 พนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย   
เพื ่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม          
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้  

๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทำใหสิ่งท่ีถูกตอง  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 


