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แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านด้าย จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง                     
โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

 
 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่า
จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงราย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

    ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติ เห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

๒.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เกิดประโยชน์ต่อประชาชน              
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และส ามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย                          
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.9 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค ์
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2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคุลมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย           
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ                    
ของกลุ่มงานต่างๆ 

3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน              
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

3.7 ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ              
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

3.8 ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ                   
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 

3. กรอบแนวคิด ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย

ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็ น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียง ใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
สายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่ง
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 
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จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์   สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ดังนั้น
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
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บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็น
ส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านด้าย 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้าย (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  (การ
ตรวจประเมิน LPA)    
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กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไคร้ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลั งของหน่วยงานที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน                   
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

อบต.บ้านด้าย อบต.ห้วยไคร้ 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งที่มี
คนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ปลัด อบต (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 - ปลัด อบต  
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 - 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 - รองปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 1 - หวัหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 1 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 1 - 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - 
นักวิชาการเกษตร ( ปก./ชก.)  1 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 1 - 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปก./ชก.) - 1 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 1  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.) 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานวิทยุ 1 - 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1  พนักงานจ้างท่ัวไป  - 
พนักงานขับรถยนต์ 2  คนงานทั่วไป 1 1 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ 1 - คนงานประจ ารถขยะ 1 - 
พนักงานจ้างท่ัวไป   กองคลัง   
คนงานทั่วไป 
ภารโรง 

1 
1 

- 
- 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1  

กองคลัง   นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1 - 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

นักวิชาการพัสดุ (ปก.) 1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 - 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) 1     
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) 1 -    

พนักงานจ้างตามภารกิจ    -    

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี  1     

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1     
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อบต.บ้านด้าย อบต.ห้วยไคร้ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวน 

(อัตรา) 
ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ี
มีคนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

กองช่าง   กองช่าง   
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 - ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1  

นายช่างโยธา (อาวุโส) 1 - นายช่างโยธา (อาวุโส) 1 - 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 -    
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผช.นายช่างโยธา 1 - - - - 
พนักงานจ้างท่ัวไป   พนักงานจ้างท่ัวไป   

- - - คนงานทั่วไป 1  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

- 1 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 - 

ครู  (คศ.1) 2  ครู (คศ.1) 3 - 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ดูแลเด็ก 2 - ผู้ดูแลเด็ก 2 - 

รวม 27 3 รวม 15 9 
รวมอัตราก าลังทั้งสิ้นของ อบต.บ้านด้าย 30 อัตรา รวมอัตราก าลังทั้งสิ้นของอบต.ห้วยไคร้ 24 อัตรา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
จ านวน 28,570,000 บาท จ านวน 23,217,500 บาท 

 
จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยไคร้ ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง 
มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง 
หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มี
อยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์
ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล จากบัญชีการ
สอบแข่งขัน และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผน อัตราก าลั ง  3 ปี  ประจ าปี งบประมาณ                 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป             
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน               
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ  
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล                      
นโยบายผูบริหารและสภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยาง                 
มีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนงใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย              
โดยให หัวหน าสวน ราชการเข ามามีส วนร วม เพ่ือก าหนดความจ าเป นและความตองการในการใช                       
พนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสราง                 
สวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภท             
ต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล            
ตองไมเกิน รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเปน็ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้ายสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าว ไว้ล่วงหน้า (Early 
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Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ ว ย ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร จ้ า ง ง า น ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                         
(Equal Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผน
ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการ
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
    3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เช่น กฎระเบียบ การ
แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 

   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย และส่ง
คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  

   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  

   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 2561 – 2563   

   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ 
และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

 



~ ๑๕ ~ 
 

 

 

 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายนั้น     
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลบ้านด้าย                 
คือ  “ส่งเสริมวัฒนธรรม บ ำรุงกำรศึกษำ เน้นควำมซื่อสัตย์ พัฒนำคุณภำพชีวิต มลพิษหมดไป                    
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น  เพ่ือให้ต าบล
บ้านด้ายเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลบ้านด้าย  ได้ก าหนดไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 
 พันธกิจ  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทั้งทางน้ าและทางบก 
 เปูาประสงค์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- ระบบคมนาคม และขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ า ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
- มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน  

 - มีอาคาร/ศาลาที่ได้มาตรฐาน 
 - จ านวนเครื่องหมายบังคับ, สัญญาณครบถ้วนเครื่องขยายเสียหอกระจายข่าวเพิ่มข้ึน 
 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สะพานทางระบายน้ าและอ่ืนๆ  

 

1. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน และมีมาตรฐาน  
2. จ านวนท่อและรางระบายน้ าฯลฯ เพิ่มข้ึนและได้รับ
การบ ารุงรักษา 

2.การก่อสร้างและปรับปรุงหอประชุม และศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  

มีหอประชุม และศาลาฯ ที่ได้มาตรฐานใช้งานมากข้ึน 
 

3.การติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน  
 

4. การพัฒนาระบบจราจรและสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

จ านวนเครื่องหมายบังคับ, สญัญาณไฟครบถ้วน , 
มีเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 

 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์  

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
        
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 พันธกิจ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น,การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ  
       ประชาชนในท้องถิ่น 
 เปูาประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น  
- เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร
ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 

มีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่  

2.ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้  มีการสร้างงาน เพ่ิมรายได้ในพ้ืนที่  

3.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและได้รับการพัฒนา
ด้านการบริการ และด้านอ่ืนๆ 

4.ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าในชุมชนมีแหล่งตลาดและเป็นที่รู้จัก 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรคุณภาพ
มาตรฐาน สากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยว 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 พันธกิจ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 เปูาประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
- อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบใน
ท้องถิ่น  

การศึกษาท่ัวถึง  
 

2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม 
ประเพณี และค่านิยมล้านนา  

อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

3.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่  

มีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้  
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
ส านักงานปลัด อบต., กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 เปูาประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง  
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การมีสถานที่พักผ่อนของชุมชน  
- ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข การอนามัย การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ  

การบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
 

3.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
 

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  มีสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายทุกชุมชน  

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
ส านักงานปลัด, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 



~ ๑๘ ~ 
 

 

 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 
 พันธกิจ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เปูาประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และยั่งยืน  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- บ ารุง รักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
- รักษาแหล่งน้ า ปุาไม้  
- พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภคภายในชุมชน  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ าเสียและมลพิษ
ในชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน  

ชุมชนสะอาด เรียบร้อย  
 

๒.การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ แหล่ง
น้ าธรรมชาติ  

แหล่งน้ า และปุาไม้ด ารงอยู่  
 

๓.การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรตลอดปี  

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล            
บ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 ความเชื่อมโยง 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด ารงฐานทรัพยากรธรรม ชาติที่สมบูรณ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 พันธกิจ การพัฒนาการเมือง และการบริหาร  
 เปูาประสงค์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมทางการเมือง และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น  
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

- พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  
- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  
- พัฒนาการจัดเก็บรายได้  
- ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วม  



~ ๑๙ ~ 
 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ในทุก
ด้านเพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน 

บุคลากรได้ร่วมการอบรม ปีละ 1 หลักสูตร และได้
ศึกษาต่อ  
 

2.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมส าหรับการ
บริการประชาชน  
 

3.พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ใช้เทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนในการจัดเก็บ การท าทะเบียน
แผนที่ภาษี  
 

4.ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

รณรงค์ ส่งเสริม อบรม เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
ส านักงานปลัด อบต., กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล            

บ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
 

 ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ต าบลบ้านด้าย เป็นต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2524  
อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน                   
มีประชากรในพ้ืนที่ต าบลบ้านด้าย 3,863 คน 1,719 ครัวเรือน (ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง ณ เดือนมกราคม 2559) มีเนื้อที่ประมาณ 32.50 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 20,312 ไร่  
ลักษณะภูมิประเทศสภาพพ้ืนที่ของต าบล มีสภาพเป็นที่ราบทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นราบเชิงเขา                     
ทางทิศตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์             
เป็นอาชีพหลัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆจ านวน 6 ด้านดังนี้ 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 

  4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
(2) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(3) มีน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
(4) ไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค- บริโภค 
ความต้องการ 
(1) ปรับปรุง ก่อสร้าง ติดตั้งระบบ ไฟฟูา ให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 
(2) ก่อสร้างถนนเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
(3) จัดสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค- บริโภคในพื้นที่ 
(4) จัดหาแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค- บริโภค 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 
(1) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา 
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าท าให้ขาดรายได้ 
ความต้องการ 
(1)  ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน ามาพัฒนาต าบล 
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้

และจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่ 
4.3 ด้านสังคม – การศึกษา 

สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(2) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
(3) ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(4) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด       

ในพ้ืนที่ 
(2)  จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ 
(3)  สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(4)  สนับสนุนกิจกรรมและส่งส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร 
สภาพปัญหา 
(1) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการ 
(1) จัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



~ ๒๑ ~ 
 

 

สภาพปัญหา 
(1) การเผาพ้ืนทีก่ารเกษตรของราษฎร 
(2) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ  และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(3) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(4) ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
ความต้องการ 
(1) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการงดเผาพ้ืนที่การเกษตร กิ่งไม้ ใบไม้ 
(2) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ

ปลูกปุาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(3) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(4) เตรียมแผนรับมือการเกิดภัยธรรมชาติ และหาวิธีปูองกันภัย 

 
ภารกิจทั้ง  5  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายนั้น เป็นการสร้างกระบวนการ             
มีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน            
ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในทุกๆด้าน                      
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ของชุมชนในพ้ืนที่
เกิดความตระหนักร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่ มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น             
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล             ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
และรวมกฎหมายอ่ืน รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบกับต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งต้องด าเนินการ
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
- ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
- ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยังเหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับต าบลศรีเมืองชุม ต าบลโปุงงาม ต าบล
ศรีดอนมูล นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จุดอ่อน 

ถนนที่ใช้เดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนมากยังเป็นถนนลูกรัง จึงท าให้การ
คมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป - มาค่อนข้างล าบากและมีพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการขยายเขตไฟฟูายังเข้าไม่ถึง  
โอกาส 

ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินหน้าที่ ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคและ
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น สามารถด าเนินการได้ เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรในการด าเนินงาน  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

การขยายไฟฟูา อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน สามารถด าเนินการได้เพียงการให้การ
สนับสนุนด้านบุคคลกรในการด าเนินงาน   
 
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
- ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
- การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนด
ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
จุดอ่อน 

ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพ  
โอกาส 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาล ตลอด
ทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย   
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพ่ือจะไปหางาน
ท า รวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 
 
5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
- การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การควบคุมอาคาร 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

อบต.บ้านด้าย  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองได้  อบต.บ้านด้ายจึงมี
ความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสานประเพณีปี
ใหม่เมือง  งานสืบสานประเพณียี่เป็ง  เป็นต้น  จึงท าให้จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน
ค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกันเป็น
อย่างดี   

- ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในอบต.บ้านด้ายจะมีการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนทุกเดือน  เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วน  จึงท าให้
การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ   และ
การก าหนดแผนงาน โครงการ และเปูาหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝุายทั้งฝุายบริหาร สภา 



~ ๒๔ ~ 
 

 

ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
จุดอ่อน 

- ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย   
โอกาส 

- กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

- การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้
มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่
 
5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
- การท่องเที่ยว 
- การผังเมือง 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  
จุดแข็ง 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว และผักปลอดสารพิษ และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า OTOP ที่มีคณุภาพ 
จุดอ่อน 

ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงาน
หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการ
พัฒนาอาชีพและการแปรรูป  
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โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี

ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สินภาค
ประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากข้ึน ท าให้ความต้องการของประชาชน
มากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้ 

 
5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
จุดอ่อน 

ประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น  การคัดแยกขยะ
ของครัวเรือน 
โอกาส 

ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก   
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  เป็นต้น 
 
5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

- บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- การจัดการศึกษา  
- การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

จุดแข็ง 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา โครงสร้างการ

บริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและส่งเสริม โดย
การจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ถึงแม้จะมีบุคคลากรตาม

โครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา  

โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  

ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ   
5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร     ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร            

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน 
- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. 
- การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง             

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ ใน
การบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ด้ายในเกณฑ์ต่ า 
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โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ                 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน  เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ                      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

 

 
  

ภารกิจหลัก ท่ีจะต้องด าเนินการ มีดังนี้ 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
4. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร 
9. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
10. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
11. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
12. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
13. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

 

 

ภารกิจรอง ท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
2. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
5. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
11. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

  องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านด้ าย  เป็นองค์การบริหารส่ วนต าบลขนาด กลาง                             
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัด อบต.  
2) กองคลัง 
3) กองช่าง 
4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง พนักงานส่วนต าบล จ านวน 17 อัตรา พนักงานครู จ านวน 
2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน         
6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 30 อัตรา  
 
วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์               
ส าหรับองค์กรซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง เสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย (ระดับตัวบุคลากร) 

 

 
 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย (ระดับองค์กร) 

 
ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4. การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา   

1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 

2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษ           
ที่ผ่านมา ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่ อสภ าวะ โลก าภิ วัฒน์ และปัญหาการข าดประสิ ทธิ ภ าพของการบริ ห า ร ร าชกา ร                             
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการ
บริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ได้
มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลายๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
สมัยใหม่  แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการด าเนินการตามหลัก
กฎหมายมหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   

 
 
 
 

8.1 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง                  

ที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ             
พนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ส านักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียบ           
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานสาธารณสุข 
และสวัสดิการ  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาใน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
6 งานคือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3  งานนโยบายและแผน 
1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6  งานสาธารณสุขชุมชน 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  โดย
แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

2.1  งานการเงินและบัญชี 
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งงานภายในกองช่าง ประกอบด้วย 2 งาน ดังนี้ 
           3.1 งานก่อสร้าง 

    3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.1 งานบริหารการศึกษา 
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี  
การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้ และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

จากการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีก าหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.ส านักงานปลัด อบต. 
     - งานบริหารงานท่ัวไป 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานพัฒนาชุมชน 
 

๑.ส านักงานปลัด อบต. 
     - งานบริหารงานท่ัวไป 
     - งานการเจ้าหน้าท่ี 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานพัฒนาชุมชน 
      
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
ข้อ ๑ พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรท้องถิ่นในทุกด้านเพื่อการ
แก้ไขปัญหาและบริการประชาชน 
ข้อ ๒ การดูแลและปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
ข้อ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4 
การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิ ต เพื่ อ
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข้อ 1 ส่ ง เสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การ
อนามั ย  การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ข้อ 3 ส่ ง เสริมและพัฒนาการจัด
ระ เบี ยบ ชุมชน  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
ข้อ ๑ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม ขยะมูล
ฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชนรวมถึง
การรักษาความสะอาดเรียบร้อยใน
ชุมชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

  

ข้อ 2 การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล
และบ ารุงรักษาปุาไม้ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ข้อ 3 การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือ
การอุปโภค -บริ โภค และเ พ่ือ
การเกษตร 

๒.กองคลัง 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

๒.กองคลัง 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ข้อ 3  พัฒนาระบบการจดัหารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.กองช่าง 
     - งานก่อสร้าง 
     - งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
 

๓.กองช่าง 
     - งานก่อสร้าง 
     - งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 การ
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ ง
โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น 
ข้อ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม และ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพานทาง
ระบายน้ าและอื่นๆ 
ข้อ 2 การก่อสร้ างและปรับปรุ ง
หอประชุม และศาลาอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน 
ข้อ 3 การติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
ข้อ 4 การพัฒนาระบบจราจรและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน 

๔.กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

๔.กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
ข้อ 1  ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบในท้องถิ่น 
ข้อ 2  ส่งเสรมิการอนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิยมลา้นนา 
ข้อ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
ข้อ 4 ส่งเสรมิและพัฒนาภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
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๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 
 

๕.หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน  

 
8.2 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   
 “ส่งเสริมวัฒนธรรม บ ารุงการศึกษา เน้นความซื่อสัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต มลพิษหมดไป                    
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”   
 

พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ 
                 ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้แก่ 
                           ประชาชน 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
       พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           พันธกิจที่ 5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
      ของประชาชน 

          พันธกิจที่ 7  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
          พันธกิจที่ 8  รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
          พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 
 พันธกิจที่ 10  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในท้องถิ่น   

 
1.การพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สะพานทางระบายน้ าและอ่ืนๆ 
2 . ก า รก่ อ ส ร้ า ง แล ะปรั บ ป รุ ง หอประชุ ม  แล ะศาล า
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
3.การติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
4.การพัฒนาระบบจราจรและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
1.ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 
2.ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได ้
3.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4.ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 
1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบในท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิยมล้านนา 
3.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่  

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข  

 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
การอนามัย การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการ
ส่งเสริมก่อสร้างสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  
  

 
1.การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ าเสียและมลพิษใน
ชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
2.การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  
3.การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  

 
1.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ท้องถิ่นในทุกด้านเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน 
2.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิ เคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านด้าย ด้วยเทคนิค                   
SWOT  Analysis 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
“ส่งเสริมวัฒนธรรม บ ารุงการศึกษา 
เน้นความซื่อสัตย์ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มลพิษหมดไป                    
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”   

การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งโครงสร้างพื้นฐานภายใน

ท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหาร 

  
 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงอย่าง

สมบูรณ์และยั่งยืน 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานภายใน
ท้องถิ่น 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นท่ี  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายไม่สามารถด าเนิน
โครงการเองได ้
 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายยัง

ไม่มีความช านาญและบุคลากร 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2.   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

จุดแข็ง   (Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี     
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 4.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  โอกาสที่จะได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จุดแข็ง  (Streng=S)   
  1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และเทคโนโลยี 
  2. มีนโยบายที่สร้างความมั่นคงและขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
  3. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและนักศึกษา 



~ ๔๐ ~ 
 

 

  4. มีระบบสวัสดิการ ด้านที่พักอาศัย ด้านการศึกษาบุตร และด้านการรักษาพยาบาลที่ดีต่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
  5. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
  1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่ มีความ
พร้อม ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  2. บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งส่วนงานขององค์กรตามโครงสร้างใหม่ 
  3. การสื่อสารในองค์กรยังไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และระบบการ
ประชาสัมพันธ์ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
  5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอ และระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหาร แต่ยังมีจุดอ่อนจากการน าไป  
ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลในภาพรวมและในแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาดีขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านความถูกต้อง 
ความทันสมัย ความทันเวลาต่อการใช้งาน ความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล 
  6. โครงสร้างและระบบการบริหารงานขององค์กรยังไม่เอ้ือต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาวะ
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
  7. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพไม่พร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดใน
กระบวนทัศน์การท างานแบบเดิม 
  8. วัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ยังไม่มองภาพรวมขององค์กรเป็นหลัก ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับ
ผลประโยชน์ของตนและหน่วยงานเท่านั้น 

โอกาส  (Opportunity=O)   
  1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง 
  2. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. กระแสการแข่งขันขององค์กรผลักดันให้ทุกองค์กรเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
  1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการพัฒนาขององค์กรให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง 
  2. การบริหารภายใต้ระบบราชการแบบเดิม ซึ่งยังคงไม่คล่องตัวและระบบการบริหารงานบุคคลยังมี
บุคลากรหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน เป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือ
เป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

 



~ ๔๑ ~ 
 

 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
4.  ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนา จังหวัดเชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.   รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6   ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ี พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถใน

เกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วย เหลือในการของ
ราชการได้ 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
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 3.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 

3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. ) จ านวน    1    ต าแหน่ง 
ส านักงานปลัด อบต. 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการ              
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)   จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักพัฒนาชุมชน ระดบัปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน   จ านวน      1   ต าแหน่ง  
6. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับปฏิบัติงาน  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9. พนักงานขับรถยนต์     จ านวน      2     ต าแหน่ง 
10. คนงานทั่วไป     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
11. ภารโรง      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 

กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี               
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าป ีงานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง )  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. นักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
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4. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ระดับปฏิบัติการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน      1     ต าแหน่ง 

 
กองช่าง  

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง )   จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ระดับอาวุโส     จ านวน       1      ต าแหน่ง  
3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน    จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ) จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. ครู (อันดับ คศ.1)     จ านวน      2      ต าแหน่ง 
3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ านวน      2      ต าแหน่ง 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 



~ ๔๔ ~ 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการ
แทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ

มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงาน
ในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงาน
ที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 

 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
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                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองาน
ด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บ้านด้าย  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์และ 
ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
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จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีอัตราก าลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

ที ่ ส่วนราชการ ต าแหน่ง ประเภท อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง 

 
(อัตรา) 

อัตรา
ก าลัง
ว่าง 

(อัตรา) 

หมาย
เหตุ 

1 อบต.บ้านด้าย ปลัด อบต บริหารท้องถิ่น 1 1 -  
1 ส านักงาน

ปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการท้องถิ่น 1 1 -  

2 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 1 1 -  
3 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1 -  
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 1 1 -  
5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ 1 - 1 มีข้อผูกพัน 

กับ กสถ. 

6 นักวิชาการเกษตร วิชาการ 1 - 1 มีข้อผูกพัน 
กับ กสถ. 

7 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 -  
8 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั่วไป 1 1 -  
9 ผช.เจ้าพนักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

10 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1 -  

11 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

2 2 -  

12 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  
13 ภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  
 รวม 13  ต าแหน่ง  14 12 2  
1 กองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง อ านายการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ 1 1 -  
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ 1 1 -  
4 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 1 1 -  
5 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
6 ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
 รวม 6  ต าแหน่ง  6 6 -  

1 กองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นายช่างโยธา ทั่วไป 1 1 -  
3 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1 -  
4  ผช.นายช่างโยธา พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
1 1 -  

  รวม 4  ต าแหน่ง  4 4 -  
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1 กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการท้องถิ่น 1 - 1 
อยู่ระหว่าง 

การด าเนินการ 
ของ ก.อบต. 

2 ครู คศ.1 คร ู 2 2 -  
3 ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
2 2 -  

 รวม  5 ต าแหน่ง  5 4 1  
รวมทั้งสิ้น (ทุกกอง) 30 27 3  
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รายชื่อครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ประจ าปี 2560 
ที ่ ชื่อ-สกุล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา จ านวน

เด็ก
(คน) 

จ านวนครู/           
ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก /ผู้ดูแล
เด็ก มีผู้ครอง
ต าแหน่ง(คน) 

กรอบอัตราว่าง
คร/ูผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก /ผู้ดูแลเด็ก

(อัตรา) 

ความต้องการครู/ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก(เพ่ิมเติม)

(คน) 

1 นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ ศพด.อบต.บ้านด้าย คร ู ปริญญาตรี 43 4 - 

 

- 

2 นางแสงเดือน ตาสาย ศพด.อบต.บ้านด้าย คร ู ปริญญาตรี 

3 นางสายพิน เชื้อเมืองพาน ศพด.อบต.บ้านด้าย ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ) ปริญญาตรี 

4 นายศุภชัย พงษ์ตุ้ย ศพด.อบต.บ้านด้าย ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ) ปริญญาตรี 

รวม 4 4 - - 

 
 

(ลงชื่อ)                ผู้กรอกข้อมูล 
                          (นางสายชล เจริญยิ่ง) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุ  สัดส่วนครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล และผู้ดูแลเด็ก: เด็ก = 1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครู 
              องค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายมีความต้องการพนักงานส่วนต าบลประเภทบริหาร           
จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด อบต. จ านวน 1 คน  

ส านักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนต าบล ทั้งหมดจ านวน 13 ต าแหน่ง             
15 อัตรา แยกเป็นประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 5 อัตรา ประเภททั่วไป
จ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ปัจจุบัน  
ในส านักงานปลัด อบต. มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 13 ต าแหน่ง รวม 14 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา  

 กองคลัง อบต.บ้านด้าย มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  6 ต าแหน่ง                
6 อัตรา แยกเป็นประเภทอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา                 
ไม่มีต าแหน่งว่าง  

กองช่าง อบต.บ้านด้าย มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  4  ต าแหน่ง                
4 อัตรา แยกเป็นประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง อบต.บ้านด้าย มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 4 ต าแหน่ง รวม 4 อัตรา              
ไม่มีต าแหน่งว่าง 

   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน              
3  ต าแหน่ง 5 อัตรา แยกเป็น ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา พนักงานครู 2 อัตรา พนักงานจ้าง            
ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 3 ต าแหน่ง รวม 5 อัตรา 
ไม่มีต าแหน่งว่าง  

  สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายทุกส่วนราชการต้องการ
อัตราก าลังทั้งหมด 27 ต าแหน่ง 30 อัตรา ดังนี้  
  1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน 14 อัตรา  
  2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)    จ านวน  3  อัตรา  
  3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองต าแหน่ง)   จ านวน  2  อัตรา  
              สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย 
  4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)   จ านวน  -   อัตรา 
     สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน  9  อัตรา 
  7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  จ านวน   -  อัตรา 
  8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน  2  อัตรา 
  9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)   จ านวน   -  อัตรา 
   
  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการพบว่าอัตราก าลังที่มีอยู่           
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตราก าลังไว้เท่าเดิม  ทั้งนี้  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้  
  ส าหรับอัตราก าลังที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่ง อัตราก าลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 คน 
2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้

อัตราส่วน 10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้แลเด็ก
เพ่ิมได้อีก 1 คน  

ซึ่งหากพิจารณาจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  แล้ว       
เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีใน
กรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์         
การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท้องถิ่น   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอย่าง

สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร ค ม น า ค ม แล ะ
ข น ส่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น ภ า ย ใ น
ท้องถิ่น   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูาย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิ จและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ สร้างงานและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
รายได้ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- ผอ.กองช่าง 
- ผช.เจ้าพนักงานปูองกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม 
ประเพณี และค่านิยมล้านนา และการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการและสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- ครู /ผช.ครู 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร  
บ้านเรือน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- ผช.จพง.ปูองกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เพื่อ
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ 
สาธารณสุข การอนามัย การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน 

- การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ าเสียและมลพิษใน
ชุมชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- ผช.จพง.ปูองกันฯ 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- นวก.พัสดุ 
- นวก.จัดเก็บรายได้ 
- นวก.การเงินฯ 
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ท้องถิ่นในทุกด้าน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดท ากรอบ

โครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในอนาคต 
ว่าในระยะเวลา 3 ปี  ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จ านวนพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ านวนเท่าใด                  
จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 - 25๖3) ดังนี้          

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.)  

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ก.ส านักงานปลัด อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 

        

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักงานปลดั) 

1 1 1 
 

1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
 

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

 
 

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - 
 

ว่างเดิม  
มีข้อผูกพัน 
กับ กสถ. 

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

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - 
 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานขับรถยนต ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารโรง 
คนงานท่ัวไป 

 
1 
2 
1 
 

1 
1 

 
1 
2 
1 
 

1 
1 

 
1 
2 
1 
 

1 
1 

 
1 
2 
1 
 

1 
1 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

 
 
 

ว่างเดิม 

กองคลัง         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสด ุปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัช ีปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - 
 



~ 54 ~ 
 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 
เพ่ิม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นายช่างโยธา  
 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

ว่าง ตามมติ 
ก.อบต. ครั้งท่ี 

5/2561 
ว่าง  

มีข้อผูกพัน 
กับ กสถ. 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 

1 1 1 1 - - - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ 

ก.อบต. 

ครู คศ.1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก 

2 
 

2 

2 
 

2 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 
 

เปลี่ยนช่ือ
ต าแหน่งจาก
ผู้ดูแลเด็ก 
(ผู้มีทักษะ) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    
ว่างเดิม  

มีข้อผูกพัน 
กับ กสถ. 

รวม 30 30 30 30 - - -  

 
หมายเหตุ ต าแหน่งสายบริหาร ที่ว่างเดิม 

1. ต าแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับต้น มีมติเห็นชอบตามโครงสร้างส่วนราชการการยกฐานะ              
เป็น อบต. 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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โครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ) 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานส่งเสริมเกษตร 
6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

 

1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ 
3.งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ 
 
 
 

1. งานก่อสร้าง  
2. งานออกแบบ และควบคุม

อาคาร 
 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1.งานบริหารการศึกษา  
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อก.สูง อก.ต้น ชก.พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - 1 3 - - 2 4 2 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

1. งานบริหารทั่วไป 
  - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1) 
  - พนักงานขับรถยนต์ (2) 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(1) 
  - ภารโรง (1) 
  - คนงานทั่วไป (1) 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
   - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1) 
 

3. งานนโยบายและแผน 
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 

5. งานส่งเสริมเกษตร 
  - นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (1)     
  6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
  - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (1) 
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โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ อก.สูง อก.ต้น ชก.พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง

ภารกิจ 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
จ านวน - 1 - - 3 - - - 2 - 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) (1) 

งานการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อก.สูง อก.ต้น ชก.พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - 1 - 1 1 - 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง / ออกแบบ / และควบคุมอาคาร 
 
    - นายช่างโยธาอาวุโส (1) 
    - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1) 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อก.สูง อก.ต้น ชก.พิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - - - - 2 - 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

                     (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้) (1) 

    - งานบริหารการศึกษา  
    - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย 

 
      - ครู ระดับ คศ.1 (2) 
      - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (2) 
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ท่ี 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน * 
หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/เงิน
ค่ำตอบแทน 

1 นางสายชล เจริญยิ่ง ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 12-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถ่ิน กลาง 12-3-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถ่ิน กลาง 382,800 84,000 84,000 550,800 
( 31,900 X 12 ) ( 7,000 X 12 ) ( 7,000 X 12 )   

2 - - 12-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ปก./ชก. 12-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ปก./ชก. 355,320 - - ว่างเดิม 
ผูกพันกับ กสถ. [(9,740+49,480 )/2] 

X 12 )   

 
 

3 

ส านักงานปลัด อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
นางสาวณัฐจิรา ยาวิราช 

 
 
ป.ตรี เกษตรศาสตร์ 

 
 

12-3-01-2101-001 

 
 
นักบริหารงานทั่วไป 

 
 

ต้น 

 
 

12-3-01-2101-001 

 
 
นักบริหารงานทั่วไป 

 
 

ต้น 

 
 

299,640 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

341,640 
( 24,970 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) 

 
  

4 นางสาวสุมิตร สุริยะ ป.ตรี การจัดการทั่วไป 12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 245,280 - - 245,280 
( 20,440 X 12 )     

5 นางอิสรีย์  
          โลหะกิจตระกูล 

ป.ตรี บริหารธุรกิจ 
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 249,240 - - 249,240 
( 20,770 X 12 )     

6 นางสาวเมทินี มูลรัตน์ ป.ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี 12-3-01-1303-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปก. 12-3-01-1303-001 นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปก. 199,200 - - 199,200 
( 16,600 X 12 )     

7 - - 12-3-01-2109-001 นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 12-3-01-2109-001 นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 355,320 - - ว่างเดิม 
 [(9,740+49,480)/2] 

X 12 )   

8 นางสาวปัทมาวดี ศรีวิไล ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12-3-01-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 12-3-01-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

ปง. 138,120 - - 138,120 
( 11,510 X 12 )     

9 นายอดิเรก ปาดี ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 12-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 12-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 138,120 - - 138,120 
( 11,510 X 12 )     

 
10 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายเฉลิมเกียรติ  

               กันทะศร ี

 
ม.6 

 
- 

 
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

 
(ทักษะ) 

 
- 

 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง 

 
(ทักษะ) 

 
212,040 

 
 - 

 
 -  

 
212,040 

( 17,670 X 12 )     

11 นายรัฐภูมิ ปวนศักด์ิ ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 138,720  -  -  138,720 
( 11,560 X 12 )     

12 นายกิตติพงษ์ 
 ปินทรายมูล 

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - พนักงานขับรถยนต์ (คุณวุฒิ) - พนักงานขับรถยนต์ (คุณวุฒิ) 118,440  -  -  118,440 
( 9,870 X 12 )     

13 นายชาญณรงค์ มหาวันดี ปวส.เครื่องกล - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (คุณวุฒิ) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ 

(คุณวุฒิ) 118,440  -  -  118,440 
( 9,870 X 12 ) 

 
 

  
  
 

 

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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14 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
นางสาวคล้ายฝัน  

             สุวรรณศร 

 
ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
- 

 
คนงานทั่วไป 

 
(ทั่วไป) 

 
- 

 
คนงานทั่วไป 

 
(ทั่วไป) 

 
108,000 

 
- 

 
- 

 
- 

( 9,000 X 12 )     
15 นายนพดล เวียงชัย ม.3 - ภารโรง (ทั่วไป) - ภารโรง (ทั่วไป) 108,000 - - - 

( 9,000 X 12 )     
 
 

16 

กองคลัง  
พนักงานส่วนต าบล 
นางสาวนงนุช ชุ่มใจ 

 
 
ป.โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

 
 

12-3-04-2102-001 

 
 
นักบริหารงานการคลัง 

 
 

ต้น 

 
 

12-3-04-2102-001 

 
 
นักบริหารงานการคลัง 

 
 

ต้น 

 
 

336,360 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

378,360 
( 28,030 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) 

 
  

17 นางสาวสุมิตรา ขันค า ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 258,000 - - 258,000 
( 21,500 X 12 )     

18 นางสาวกันยกร  
             อุตนะวงค์ 

ป.การจัดการ 12-3-04-3201-001 นกัวิชาการเงินและบัญชี ปก. 12-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ปก. 180,720 - - 180,720 
( 15,060 X 12 )     

19 นายปวริศวร์ ราชคม ป.ตรี การบัญชี 12-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 12-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ปก. 180,720 - - 180,720 
( 15,060 X 12 )     

 
20 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นางยุพาพรรณ์ ขันสุธรรม 

 
ป.ตรี การตลาด 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

 
(คุณวุฒิ) 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

 
(คุณวุฒิ) 

 
147,120 

 
 - 

 
 -  

 
147,120 

( 12,260 X 12 )     
21 นางสาวพิมพร  

             สิทธิสุรินทร ์
ป.ตรี การตลาด - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
(คุณวุฒิ) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ 
(คุณวุฒิ) 133,080  -  -  133,080 

( 11,090 X 12 )     
 
 

22 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
ว่าที่ ร.ต.วิมล เครือน้อย 

 
 
ป.โท การบริหารงานก่อสร้าง 

 
 

12-3-05-2103-001 

 
 
นักบริหารงานช่าง 

 
 

ต้น 

 
 

12-3-05-2103-001 

 
 
นักบริหารงานช่าง 

 
 

ต้น 

 
 

329,760 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

371,760 
( 27,480 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) 

 
  

23 นายขวัญชัย โกเมนกุล ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ก่อสร้าง 

12-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อส. 12-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อส. 254,880 - - 254,880 
( 21,240 X 12 )     

24 นางภาณิชา กันแก้ว ป.ตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต 12-3-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 12-3-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 152,760 - - 152,760 
( 12,730 X 12 )     

 
25 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายณรงค์ วงค์สรรศรี 

 
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 

 
- 

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
(คุณวุฒิ) 

 
- 

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
(คุณวุฒิ) 

 
112,800 

 
 - 

 
 -  

 
112,800 

( 9,400 X 12 )     
 
 
 

26 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
พนักงานส่วนต าบล 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

12-3-08-2107-001 

 
 
 
นักบริหารงานการศึกษา 

 
 
 

ต้น 

 
 
 

12-3-08-2107-001 

 
 
 
นักบริหารงาน
การศึกษา 

 
 
 

ต้น 

 
 
 

393,600 
[( 15,430 + 

50,170 ) / 2] X 12  
 

 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ
ของ ก.อบต. 
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27 

พนักงานครู 
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ 

 
ป.ตรี ปฐมวัย 

 
57-2-0204 

 
ครู 

 
(คศ.1) 

 
12-3-08-2204-855 

 
ครู 

 
(คศ.1) 

 
253,800 

(21,150x12) 

 
- 

 
- 

 
253,800 

   
  

28 นางแสงเดือน ตาสาย ป.ตรี ปฐมวัย 57-2-0411 ครู (คศ.1) 12-3-08-2204-856 ครู (คศ.1) 253,800 
(21,150x12) 

- - 253,800 
 
 

 
29 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายศุภชัย พงษ์ตุ้ย 

 
ป.ตรี ปฐมวัย 

-  
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 - 

 
- 

 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 - 

 
151,680 

(12,640x12) 

 
- 

 
- 

 
151,680 

   
  

30 นางสายพิน เชื้อเมืองพาน ป.ตรี ปฐมวัย - ผู้ดูแลเด็ก  - - ผู้ดูแลเด็ก  - 151,680 
(12,640x12) 

- - 151,680 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีแนวทางการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง                  
โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม               
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน              
ส่วนต าบล พนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลา ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ในการพัฒนาข้าราชการในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือ   
ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม เพ่ือให้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเอง หรือสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายหรือ หรือส่วนราชการอ่ืน               
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้เข้ารับฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่ อยู่ ในความสนใจ          
หรือประสบความส าเร็จ ในการบริหารจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่ง
การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชน เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  
เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายเล็งเห็นว่า            
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี เป็นการ              
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ/
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพรักษามาตรฐานแห่งความดี 
ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป ทั้งนี้                 
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงอันจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ไว้ดังนี้ 

1. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งม่ันตามอุดมการณ์พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องไม่ประพฤติตน อันอาจก่อให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของต าแหน่งหน้าที่ 

5. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

6. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม 
รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

7. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย 
8. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับ

ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
9. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

10. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายต้องรักษาความลับ ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

11. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ 
มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของ
ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

12. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลพึงเปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและร่วมท างาน   
ในลักษณะพหุภาค ี(ความตกลงหลายฝุาย) 

13. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง              
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางานและองค์การบริหารส่วนต าบล 

14. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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15. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น 


