
 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง
ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 
 ๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 1.3 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารและต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
ภารกิจตามหน้าที ่
 1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 11) 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ข้อ 360 ข้อ 366 ข้อ 367 ข้อ 368 และข้อ 421 ก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้จัดท า
และก าหนดกรอบไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ 
 ๑.5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 22557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ก าหนด หมวด 3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง ข้อ 12 การก าหนดจ านวนและต าแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าและก าหนดรวม
ไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
 
  



-๒- 
 1.6 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
แจ้งเรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวด 2 เรื่อง การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 
และคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
 ๑.7 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  
ไม่ซ้ าซ้อน 
 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลบางโทรัด 
 ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
ภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๒. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   ๒.๑ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

๒.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
   ๒.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  ๓. เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด และส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลั ง ๓ ปี  ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร 
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  ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖4 - ๒๕๖6   
  ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ  
และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยให้ขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม 
ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของ
ความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้
องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การ
สรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวน  
และสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้น  
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ 
และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ   
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 
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เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น  
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน  
และอนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัดบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่
ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน มีหัวหน้าส านักปลัด เปนเลขานุการคณะท างาน หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑.๑ วิเคราะหภารกิจ อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บางโทรัด ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

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

 ๓.๑.๓ ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 ๓.๑.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  
โดยใหหัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจาง 
ใหตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ  
และจ านวนขาราชการ  ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนง  
พนักงานจาง 
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 ๓.๑.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 

อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

 ๓.๑.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง 
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 ๓.๑.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
       (๑) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
   การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานที่ เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม 
ล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- 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 าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลัก เกณฑ์ 
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี ๓ ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญด่้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน  
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก ่
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การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโท
รัด ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้
สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ 
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัด  มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ซึ่งมีภารกิจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนโยบาย
และแผน และงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองคลัง มีคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ให้ด ารงต าแหน่งในกองคลัง ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
งานการเงิน งานบัญชี และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  
งานก่อสร้าง งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการประปา งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมและ
ก่อสร้างอาคาร งานออกแบบ งานผังเมือง ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ 
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษา
ความสะอาด งานควบคุมโรค ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานบริหารงานทั่วไป งานการศึกษานอกระบบ งานกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และงานบริหารการศึกษา ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้
จะค านึงถึง 
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  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนี้ ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วน 
ราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ ๓๖๐ องศา โดยแบ่งออกเป็น ๓ มิติเชิงเวลา คือ มิติข้อมูลใน
อดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก ๖ ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ที่มีอยู่ดังนี้ 

เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบัน
ที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทั่วถึง  

เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากร
บุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ๑ อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

๓.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐาน  
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ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไร
ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาประกอบการพิจารณาด้วย 

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บางโทรัด 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการแต่ละส่วนราชการ 
 ๑. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน  วิธีนี้มีสิ่ งส าคัญต้องทราบ  

๒ ประการ 
   ๑)  ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่
ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
   ๒)  มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
   การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                           -  ๑ ปี จะม ี    ๕๒  สัปดาห์ 
                            -  ๑ สัปดาห์จะท า   ๕  วัน 
                              -  ๑ ปี จะมีวันท า   ๒๖๐  วัน 
                            -  วันหยุดราชการประจ าปี  ๑๓   วัน 
                            -  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) ๑๐ วัน 
                            -  คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  ๗   วัน 
                                 รวมวันหยุดใน ๑ ปี   ๓๐   วัน 
                      * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ ปี ๒๓๐ วัน 
                          เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง 
                         (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. – เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.) 
                   ** เวลาท างานของข้าราชการใน ๑ ปี (๒๓๐ x ๖)      ๑,๓๘๐  ชั่วโมง  
                              หรือ                                (๑,๓๘๐ x ๖๐)   ๘๒,๘๐๐  นาที 
                   ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
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สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน    =   ปริม าณ งานทั้ งหมด (๑ปี ) x เวลามาตรฐานต่ อ  ๑  ชิ้ น      
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

  ๒. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
   ๑) ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าทีท่ี่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม ่
   ๒) งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันเป็นในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
 เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด 
(KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและ
ตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด (การตรวจประเมิน LPA)    
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป   
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด พิจารณาทบทวนว่าการก าหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
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รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทั้ง ๕ ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัด เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  
ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง และองค์การบริหารส่วนต าบลชัยมงคล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก ดังนั้น ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จึงยังมี
ความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งและจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน 
เพ่ือให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบและท าให้
พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  ๓.๘. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล  
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
   3.8.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางโทรัดสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า  
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
   3.8.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
   3.8.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
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   3.8.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้น
ไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหานั้นลงได ้
   3.8.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดโดยรวม 
   3.8.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
   3.8.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่าเทียมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหาการ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีที่ท าการตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาครไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  
ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสุนัขหอนมีถนนพระราม ๒ ตัดผ่าน พ้ืนเพเดิมของราษฎรส่วนใหญ่
อพยพมาจากด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีเศษที่ผ่านมา ราษฎรประกอบอาชีพ 
ท านาเกลือ สวนมะพร้าว สวนจาก และรับจ้างทั่วไป   

พ้ืนที่ต าบลบางโทรัด มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ จ านวน ๒๑,๙๓๗.๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๓๕.๑ ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ    จดต าบลยกกระบัตร  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศใต ้   จดอ่าวไทย   
ทิศตะวันออก    จดต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
และทิศตะวันตก   จดต าบลกาหลง  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประชากรต าบลบางโทรัด   

ประชากรรวม ๘,609 คน เป็นชาย 4,106 คน หญิง ๔,503 คน แยกเป็นหมู่บ้านจ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ๔,๒๙๘ ครัวเรือน (สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับต าบล ข้อมูล
ของต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ณ วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕61)  
     ชาย  หญิง      รวม  ครัวเรือน 
หมู่ที่  ๑  บ้านคลองซ่ือ  ๕69  ๖34  ๑,๒0๓      ๔85 
หมู่ที่  ๒  บ้านบางน้ าวน   ๑๔4  ๑๗2     ๓1๖      ๑๐8 
หมู่ที่  ๓  บ้านคลองเกตุม  858  942  ๑,800             ๑,๓47 
หมู่ที่  ๔  บ้านบางน้ าวน  ๓๕0  ๓81     ๗31      ๒๑๘ 
หมู่ที่  ๕  บ้านบางโทรัด  ๓๓3  ๓79     ๗๑2      ๑๙2 
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     ชาย  หญิง      รวม  ครัวเรือน 
หมู่ที่  ๖  บ้านบางโทรัด  ๕67  ๖23  ๑,109     ๑,058 
หมู่ที่  ๗  บ้านบางโทรัด  ๔56  ๔๘0     ๙36      ๓๒0 
หมู่ที่  ๘  บ้านบางโทรัด  ๓07  ๓28     ๖35      ๑78 
หมู่ที่  ๙  บ้านบางพลี  ๒๐1  ๒๔1     ๔๔2      ๑20 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางพลี  ๓21  ๓23     ๖44      ๓๕2 

รวม         ๔,106        ๔,503  ๘,609    ๔,378 
การรักษาความสงบ เรียบร้อยของท้องถิ่น  
  สถานีต ารวจภูธรบางโทรัด       จ านวน  ๑  แห่ง   
การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
 ๑. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๐ จังหวัดสมุทรสาคร   จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๒. ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร    จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๓. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๔. ศูนย์ประสานงานยาเสพติด     จ านวน  ๑  แห่ง 
 ๕. บ้านพักเด็กและครอบครัว     จ านวน  ๑  แห่ง  

         การศึกษา 
๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียนวัดคลองซื่อ 
 ๒. โรงเรียนวัดบางน้ าวน 
 ๓. โรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม 
 ๔. โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
 ๕. โรงเรียนวัดบางพลี 

 ๒) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ 
  - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
 ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองซื่อ 
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ าวน 
  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัณฑูรสิงห์ 
  ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพลี 
  ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 

ศาสนาสถาน 
          วัดในศาสนาพุทธ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่   

     ๑. วัดคลองซื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
     ๒. วัดบางน้ าวน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
     ๓. วัดเกตุมดีศรีวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 
     ๔. วัดบัณฑูรสิงห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

      ๕. วัดบางพลี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 ด้านการสาธารณสุข 
  ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบางโทรัด  จ านวน ๑ แห่ง   
  ๒. โรงพยาบาลวัดเกตุมดีฯ (โรงพยาบาลสมุทรสาคร ๒)  จ านวน ๑ แห่ง 
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีการก่อสร้างถนน สะพาน ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง เจาะบ่อบาดาล และขุดลอก 

คูคลอง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก 
การรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ความรู้เรื่องความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านเศรษฐกิจ   

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยท าการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร การจัดหาตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ขยายการผลิตประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้ 
           -กลุม่อาชีพสตรีการเขียนลายเบญจรงค์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖/๑ หมู่ที่ ๖ ต.บางโทรัด 
           หน่วยธุรกิจในเขตพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด แยกประเภท ดังนี้ 
  - ปั๊มแก๊ส     จ านวน ๑ แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามัน ประเภท ๓    จ านวน ๑ แห่ง 
  - ปัม๊น้ ามัน ประเภท ๒ (หลอด)   จ านวน ๒ แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน ๗๙ แห่ง 
  - ร้านค้า      จ านวน ๗๔ ร้าน 
  - ร้านเสริมสวย     จ านวน ๓ ร้าน 
  - อู่ซ่อมรถ     จ านวน ๖ แห่ง 
  - คลินิก      จ านวน ๔ แห่ง 
  - ร้านขายยา     จ านวน ๓ ร้าน 
  - ห้องเช่าและอาคารเช่า    จ านวน ๑๓๙ แห่ง 
 ในภารกิจอ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวมกฎหมายอ่ืนเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขในพ้ืนที่ของตน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยแบ่งเป็นปัญหาและความต้องการด้านต่างๆของประชาชนดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านรายได้และการมีงานท า ประชาชนในต าบลบางโทรัด มีรายได้ไม่เพียงพอ  
เนื่องจากการประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานประกอบการเพียงอย่างเดียว ไม่มีอาชีพ
เสริม 
- ด้านการผลิตและราคาผลผลิตตกต่ า ประชาชนยังขาดความรู้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
- ด้านการเกษตร ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน 

  ๔.๑.๒ ปัญหาด้านสังคม 
   - ปัญหายาเสพติด เยาวชนและคนวัยท างานบางส่วนมีการเสพยาเสพติด 
   - การเกิดภาวะน้ าท่วมในช่วงที่มีน้ าทะเลหนุนสูง ท าให้เกษตรเสียหาย 
  ๔.๑.๓ ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
- ด้านไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและซอย ยังไม่เพียงพอ ท าให้ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร 
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๔.๑.๔ ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
- ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชน 
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 - การจัดเก็บภาษียังไม่ตรงตามเป้าหมาย 
๔.๑.๕ ปัญหาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- การเตรียมพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน ขาดอุปกรณ์ บุคลากร เพ่ือพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน 
- ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ
เพราะมีปัญหาค่าครองชีพ  
- การส่งเสริมด้านศาสนา ขาดการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทท าให้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทยเสื่อม
ถอยลง 

  ๔.๑.๖ ปัญหาด้านสาธารณสุข 
   - ปัญหาโรคติดต่อ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ 
   - ปัญหาโรคเอดส์ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ 
  ๔.๑.๗ ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น การเก็บขยะไม่
ตามความต้องการของประชาชน 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดโดยส่วนรวม คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม
น้ าเสียจากสถานประกอบการ 

  ๔.๑.๘ ปัญหาแหล่งน้ า 
   - คลองตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ า 
   - การประปา ระบบจ่ายน้ าประปาในหมู่บ้านยังไม่มีพอ เนื่องจากประชาชนแฝงในเขตพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  
 ๔.๒ ความต้องการของประชาชน 
  ๔.๒.๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ยังมีความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ 
   - การสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล. 
   - ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 
   - บ ารุง รักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงงานด้านก่อสร้างให้มีมาตรฐาน 
   - ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
   - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามซอยต่างๆในหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น 
   - การขยายเขตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 
  ๔.๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
   - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน 
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ ในทุกด้าน 
   - ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
   ผลผลิต เพ่ิมรายได้ให้มากข้ึน 
  ๔.๒.๓ ด้านสังคม 
   - จัดรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆ 
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   - อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - อุดหนุนโครงการฝึกอบรม อปพร. 
   - จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนระหว่างหมู่บ้านในต าบลบางโทรัด 
  ๔.๒.๔ ด้านการเมืองการบริหาร 
   - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   - จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการให้ประชาชนทราบ 
  ๔.๒.๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬาในสถานศึกษา 
   - ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนมีระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาคบังคับ 
   - ฟ้ืนฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๒.๖ ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
   - รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ 
   - ด าเนินการฉีดยาก าจัดยุง เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือกออก 
   - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยการออกก าลังกายแก่ประชาชน 
  ๔.๒.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลบางโทรัดไปก าจัดให้ถูกต้อง 
   - สร้างสวนสาธารณะเพ่ือเป็นที่พักผ่อนของประชาชน 
   - ขุดลอกวัชพืชในล าคลองทุกสาย 
   - ด าเนินการปลูกต้นไม้ตามสองฝั่งถนนสายหลัก 
   - ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม 
   - ขอความร่วมมือสถานประกอบการเรื่องการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๔.๒.๘ ด้านแหล่งน้ า 
   - ขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืชในคลอง 
   - ขยายวางระบบท่อน้ าประปาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ 
เพ่ือให้แนวทางในการพัฒนามุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน ร่วมกับผลการพัฒนาที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงให้แนวทางการ
พัฒนานั้นเหมาะสมกับท้องถิ่น และปัญหาด้านต่างๆ จากการจัดท าแผนพัฒนา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)  
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัย  
ในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
 “ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ให้บริการสาธารณะเพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
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พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
 พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วยวัย 
 พันธกิจที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ประเพณี 
       วัฒนธรรมที่ยั่งยืน  
           พันธกิจที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
           พันธกิจที่ ๔ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
          พันธกิจที่ ๕ พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มีผลิตภัณฑ์ 
                ที่ได้มาตรฐานสากล 
          พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง - การบริหาร 
 ๑) เป้าประสงค์ เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) ค่าเป้าหมาย การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๓) กลยุทธ์    

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบการให้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๑) เป้าประสงค์ สังคมอยู่เย็นเป็นสูง  
 ๒) ค่าเป้าหมาย สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ๓) กลยุทธ์  
  - การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
  - ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๑) เป้าประสงค์ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา 
 ๒) ค่าเป้าหมายส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษา และบ ารุงรักษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 ๓) กลยุทธ์  
  - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษา 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑) เป้าประสงค์ คมนาคมสะดวกสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
 ๒) ค่าเป้าหมาย ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
 ๓) กลยุทธ์  
  - พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
  - พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานสาธารณสุข ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑) เป้าประสงค์ คุณภาพสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ๒) ค่าเป้าหมาย มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 ๓) กลยุทธ์  
  - ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - การป้องกันโรคติดต่อ 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) วัตถุประสงค์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ๒) ค่าเป้าหมาย ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๓) กลยุทธ์  
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  - พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ เกิดความตระหนักร่วมแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากัน
อย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ
นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ และสามารถแบ่งภารกิจออกเป็น ๗ 
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้ 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

๑. ต าบลบางโทรัดเป็นพื้นที่ติดต่อกรุงเทพมหานคร 
๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อาคารเรียน
ท าให้ความพร้อมในการจัดการศึกษามากขึ้นตาม
อ านาจหน้าที่ก าหนด 
๔. มีโครงสร้างพ้ืนฐานสมบูรณ์ในทุกด้านใกล้ศูนย์กลาง
การขนส่งทางบก ทางน้ า 
๕ . มี หน่ วย งาน ภ าครั ฐ ใน พ้ื นที่ ให้ บ ริ ก าร  เช่ น 
โรงพยาบาลเกตุมดีศรวีราราม 
๖. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาค 
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่
เพียงพอ 
๒. ปัญหาทางสังคม เช่น ขาดระเบียบสังคม ยาเสพติด 
การจอดรถริมถนนใหญ่ ความปลอดภัยในชีวิต 
๓. ปัญหาแรงงานต่างชาติและคนย้ายถิ่นเข้ามาท างาน
โรงงานอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔ . ที่ ดิ นมี ราคาแพงจึ งไม่ มี ผู้ อุ ทิ ศที่ ดิ น ให้ เป็ นที่
สาธารณะส าหรับก่อสร้างสาธารณูปโภค 
๕. ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
โอกาส  (O) อุปสรรค (T) 

๑ . ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมี
แนวโน้มสูงขึ้นสามารถน ามาจัดท าบริการสาธารณะได้
เพ่ิมข้ึน 
๒. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
๓. การผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
๔. กระแสเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
๕. จัดสถานที่และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง  
๓. การกระจายอ านาจแบบก้าวกระโดดรัฐบาลไม่มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นท าให้ขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 
๔. ให้ความส าคัญโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืน 
ท าให้ไม่กระจายการพัฒนาด้านอื่นๆ 
๕. ความทันสมัยและวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญวัตถุนิยมมากเกินความจ าเป็น 
๖. แรงงานต่างด้าวขาดความเข้าใจระเบียบสังคมไทย 
 

 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
  (๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง (มาตรา ๑) 
  (๔) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
  (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
  (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 จุดแข็ง 
  ๑. การคมนาคม ถนนหนทางใช้งานได้ดี 
  ๒. มีแหล่งน้ าในคลองส าหรับไว้ใช้ในการเกษตร 
  ๓. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต 
  ๔. มีน้ าบาดาล น้ าประปา ในการอุปโภค-บริโภค 
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 จุดอ่อน  
  โครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุกบางแห่งยังมี
สภาพช ารุด น้ าบาดาล น้ าประปา ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
 โอกาส 
  ๑. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา 
  ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
 อุปสรรค 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
  (๒) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
  (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔)) 
  (๔) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
  (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
  (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๕)) 
  (๗) กองสาธารสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙) 
 จุดแข็ง 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. มีบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีบุคลากรและอัตราก าลังอยู่ในระดับที่พร้อม
ที่จะด าเนินการตามนโยบาย 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนกิจกรรม นันทนาการของ หมู่บ้านและต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ในการออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น วันผู้สูงอายุ 
 จุดอ่อน  
  ๑. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ประชาชนได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
  ๒. ประชาชนขาดความสนใจในโครงการที่รัฐให้ความช่วยเหลือ 
  ๓. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
  ๔. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังอย่างจริงจัง 
 โอกาส 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีโอกาสมาก 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลโดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 
 



 
-21- 

  ๔. ได้รับความร่วมมือในการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
  ๕. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อุปสรรค 
  ๑. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนราชการ 
ที่ต้องประสานงานร่วมกัน 
  ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า 
  ๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดังเดิม 
  ๔. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก 
 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
  (๒) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
  (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
  (๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
  (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
  (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
 จุดแข็ง 
  ๑. มีนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีแนวทางในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
  ๒. มีจุดตรวจสกัดและออกตรวจความสงบเรียบร้อยพร้อมเฝ้าระวังยาเสพติด 
 จุดอ่อน  
  ๑. ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ขาดการรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม 
  ๓. การผังเมืองในเขตพ้ืนที่มีข้อจ ากัด 
 โอกาส 
  ๑. ผู้น าชุมชนให้ความสนใจในการให้ความสงบเรียบร้อย 
  ๒. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรักสามัคคี มีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 อุปสรรค 
  ๑. การแก้ไขปัญหาต้องได้รับการร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆที่ประสานงานกันจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ 
  ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากจนท าให้ด าเนินการไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ของการท างาน 
  ๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดังเดิม 
  ๔. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก 
 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
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  (๑) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
  (๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
  (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
  (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
  (๕) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
  (๖) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
  (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
  (๘) การพาณิชกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
 จุดแข็ง 
  ๑. นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 จุดอ่อน  
  ๑. ขาดบุคลากรในการบริหารจัดการกลุ่ม 
  ๒. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
 โอกาส 
  ๑. หน่วยงานระดับจังหวัดสนับสนุนงบประมาณกลุ่มเกษตรที่มีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  ๒. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ 
 อุปสรรค 
  ๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้ด าเนินการไม่คล่องตัว 
  ๒. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและในการติดตามประเมินผล 
 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
  (๒) รักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
  (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 
 จุดแข็ง 
  ๑. มีบุคลากรเพียงพอในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จุดอ่อน  
  ๑. ตั้งเครือข่ายในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
  ๒. ผู้น าตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
 โอกาส 
  ๑. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดให้ความส าคัญและได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
  ๒. กระแสสังคมให้ความส าคัญเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 อุปสรรค 
  การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง
ทั้งภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา ๖๗ (๘)) 
  (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
  (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
  (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 
 จุดแข็ง 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด มีเครือข่ายวัฒนธรรม ท าให้ส่งเสริมวัฒนธรรมได้ 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริการให้แก่
ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป 
 จุดอ่อน  
  ๑. ภารกิจงานบางอย่างมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  ๒. ขาดความสามารถในการสร้างสรรค์งานใหม่ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีผลงาน 
ที่โดดเด่น 
  ๓. การประชาสัมพันธ์กับประชาชนยังไม่ทั่วถึง ท าให้อัตราการเพ่ิมปริมาณของผู้รับบริการใน
การจัดงานต่างๆ 
 โอกาส 
  ๑. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ีดีขึ้น ท าให้การส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านช่องทางได้มากขึ้น 
  ๒. การด าเนินการในชีวิตของคนไทยด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นความต้องการของสังคม 
 อุปสรรค 
  ๑. กฎหมายบางฉบับยังต้องปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
  ๒. ความคาดหวังของประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่คุณภาพของงาน
และการบริการที่น่าพอใจ 
 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓)) 
  (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
  (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
  (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา ๑๗ (๓)) 
  (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
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 จุดแข็ง 
  ๑.องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทุกภาคส่วน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร  
 จุดอ่อน  
  ๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการประชาชนยังไม่เพียงพอ 
  ๓. ประชาชนยังขาดความสนใจในการเมืองการปกครอง 
 โอกาส 
  ๑. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี 
 อุปสรรค 
  ๑. การพัฒนาการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างท่ีจะคาดเดาผลได้ยาก 
  ๒. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง 
  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเป็นส าคัญ 
 
 
 

 
 
 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก  
 ๑. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

หมายเหตุ :  มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
      (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     มาตรา ๑๖,๑๗ หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร        
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ภารกิจรอง  
 ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒. กาสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 
 ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๕. สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๖. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต. 
 ๗. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๕ ส่วนราชการ 
และ ๑ หน่วย ได้แก่  

๑. ส านักปลัด  
๒. กองคลัง  
๓. กองช่าง  
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 110 อัตรา ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่มีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด ดังนั้นจึงขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และกรอบอัตราก าลังคงเดิม 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ โครงสร้าง จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าว 
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนหรือกองต่อไป ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน (ประเภทสามญั) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามัญ) หมายเหตุ 
๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๒. ส านักปลัด อบต. (เทียบเท่ากอง) 
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     -  งานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานกฎหมายและคดี 
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๒. ส านักปลัด อบต. (เทียบเท่ากอง) 
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     -  งานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานกฎหมายและคดี 
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๒.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน 
     -  งานนโยบายและแผน 
     -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

๒.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน 
     -  งานนโยบายและแผน 
     -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน (ประเภทสามญั) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามัญ) หมายเหตุ 
๓. กองคลัง 
๓.๑ ฝ่ายการเงิน 
     -  งานการเงิน 
     -  งานบัญชี 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓. กองคลัง 
๓.๑ ฝ่ายการเงิน 
     -  งานการเงิน 
     -  งานบัญชี 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๓.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๔. กองช่าง 
๔.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 
     -  งานก่อสร้าง 
     -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

๔. กองช่าง 
๔.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 
   -  งานก่อสร้าง 
   -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

 

๔.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
     -  งานวิศวกรรม 
     -  งานประเมินราคา 
     -  งานควบคุมและก่อสร้างอาคาร 
     -  งานออกแบบ 
     -  งานผังเมือง 

๔.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
     -  งานวิศวกรรม 
     -  งานประเมินราคา 
     -  งานควบคุมและก่อสร้างอาคาร 
     -  งานออกแบบ 
     -  งานผังเมือง 

 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     -  งานรักษาความสะอาด 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     -  งานรักษาความสะอาด 

 

๕.๒ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -  งานควบคุมโรค 

๕.๒ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -  งานควบคุมโรค 

 

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.๑  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -  งานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานการศึกษานอกระบบ 
     -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
     -  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
     -  งานบริหารการศึกษา 

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.๑  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -  งานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานการศึกษานอกระบบ 
     -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
     -  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
     -  งานบริหารการศึกษา 

 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่ด าเนินในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี
ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่า 
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ได้ดังนี ้
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราก าลังคนทีค่าดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ป ีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - จ่าเอกสุวิทย์  
 ฉ่ าคร้าม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 

ส านักปลัด (เทียบเทา่กอง)         
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.โศภิต ด ามาก 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.กวิสรา  ชุมพล 

นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.จุฑามาส   
รอดดารา 

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.กิติยาวัลย์      
แก้วแววน้อย 

นิติกร ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายเธียรพัฒน ์
สืบเรือง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ภัคภิญญา   
ศรีนาค 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - จ.ส.ต.พิเชษฐ์   
พุ่มสงวน 

ลูกจ้างประจ า         
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายนภดล  เทศปัญ 

พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายกิติพงษ์  สังข์สวาท 

คนงานทั่วไป ๕ ๕ ๕ ๕ - - - น.ส.นุชจรี  งามข า 
นายสาธิต  สอนบุญชู 
นายอาชาครินทร์ บุญข า 
น.ส.ธันยพร  ขาวส าอาง 
นายสกล  บุญประเสริฐ 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นายสมโชค  ศิริค าหอม 
นายสุภรัตน์  แก้วชัง 

ฝ่ายนโยบายและแผน         

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางทักษิณา ตีรมาโนช 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.กมลพรรณ   
วิชชุรังษี 

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. ๒ ๒ ๒ ๒ - - - น.ส.บญุตา  ฮกชุน 
น.ส.ชิษณุชา  ปิ่นแก้ว 

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ปองใจ อยูบ่ ารงุ 

ฝ่ายการเงิน         
หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - จ่าเอกภุชงค์  สุนทรโชต ิ

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายฐิติกร  โกงกาง 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราก าลังคนที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ๓ ๓ ๓ ๓ - - - น.ส.เกตรวี  ชูกร 
น.ส.ทิพรัตน์  วัชนะ 
น.ส.เกศราภรณ์  พูนประเสริฐ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.อัจฉราภรณ์  ดีราชภัมย์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ชฎาพร  บุญประเสริฐ 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้         
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 

ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสายพิน  รอดดารา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.รุจริา จันทร์ทอง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.อาภาภรณ์ สังข์สวาท 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า 3 ๓ ๓ ๓ - - - นายพิศนุ  รอดดารา 
น.ส.เบ็ญจวรรณ  ดิษแพ 
น.ส.มัทนา  รอดดารา 

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายไกรวิทย์  ไกรนรา 

ฝ่ายก่อสร้าง         
หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 
นายช่างโยธา ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายพรหมสิทธ์ิ   

เผือกม่วงศร ี

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 
ลูกจ้างประจ า         

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสัมฤทธ์ิ ด าข า 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ชนนท์กานต์   

รอดดารา 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายพิริยะ  พันโท 

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 ๒ ๒ ๒ - - - ว่าง 2 
 

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานผลิตน้ าประปา ๓ ๓ ๓ ๓ - - - นายพชรพล  รอดสุธา 

นายไพฑูลย์  นาโค 
ว่าง 1 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 1 

คนงานทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสุเมธ  จงประเสริฐ 

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร         
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายนฤเทพ  กวางไพร 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ชนาธิป  ผุดไทรต ู

นายช่างผังเมือง (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราก าลังคนที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - น.ส.จิรนันท์ คล้ายคลึง 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม         

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายภิญโญ  หงษ์ทอง 

ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม         
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายณัฐวุฒิ  มณีฉาย 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายจรัญ  ด าข า 

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นายสมชาย  หุณะปุญ 

นายสุนทร  ฉุยรักษ์ 

คนงานทั่วไป ๔ ๔ ๔ ๔ - - - นายชาลี ส่งอุบล 
นายนุกูล แก้วหาวงศ์ 
นายบัญชา ทองศิริมา 
นายทองค า  ทองแสงอรุณ 

คนงานประจ ารถขยะ ๖ ๖ ๖ ๖ - - - นายสุรศักดิ์  ทอมุด 
นายเสมชาย  พูลสวัสดิ์ 
นายสุรชาติ  พุกบัวขาว 
นายนิธิศ  กลิ่นบุบผา 
นายเอกราช  รอดดารา 
นายอาคม  ด าข า 

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ         
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

นักวิชาการสาธารณสขุ (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (กสถ.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายพลากร รอดดารา 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นางไพรินทร์  สวัสดี 

นายภัทรกร  บุญยัง 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสุกัลย์ คงชาตรี 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง (กสถ.) 

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสุวิศิษฎ์  กริมทุม 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.จริยา  กล่อมจิตต์ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ๕ ๕ ๕ ๕ - - - ว่าง 

ครู ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ - - - นางฐายิกา ศรหุนะ 
นางดวงเดือน ทองคุ้ม 
นางบุณฑริกา มะขามหอม 
นางสุทิน คงพุกา 
นางรุ่งนภา วิริยะกุล 
น.ส.ไพลิน สีเผือก 
น.ส.ฐิตาภา มหาโพธิกุล 
นางอรัญญา  มาลีรัตน์ 
น.ส.นพมาศ เทศปัญ 
น.ส.นภาพร ระวังพาล 
นางสุพรรณี ถมยา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.นิศาชล  กริมทุม 
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราก าลังคนที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
ผู้ดูแลเดก็ ๗ ๗ ๗ ๗ - - - น.ส.สุรีรัตน์ ทองคุ้ม 

น.ส.ณัฐรดา ศรหุนะ 
น.ส.สุชาดา มะขามหอม 
น.ส.มัณฑนา รอดดารา 
น.ส.มินารมย์ ทองนิลพันธ์ 
น.ส.วารี  ดิษแพ 
น.ส.จารุวรรณ พงษ์เพ็ง 

รวม ๑๑0 ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ - - -  
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๑๒. แนวทางพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีการแบ่งโครงสร้าง  
ออกเป็น ๑ หน่วย กับ ๕ ส่วนราชการ ดังนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ซึ่งได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งที่ ใช้ ปฏิบัติงานตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะมีภารกิจ ปริมาณงาน และความซับซ้อนของงานเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมมาก และมี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบั ติภารกิจ ดังนั้น    
จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือที่จะให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ซึ่งจะต้อง
ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากรตาม
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ด้านทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้านการบริหารงาน
ตลอดจนด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  
ต้องท าการพัฒนาในเรื่องท่ีจ าเป็น ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น  
 ๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมสร้างบุคลิก ลักษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 ๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการท างาน เป็นต้น 
 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เตรียมการและวางแผน 
 ๒. ด าเนินการพัฒนา 
 ๓. การติดตามและประเมินผล 
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 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากร   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้การปฏิบัติราชการ การบริการ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ ร่วมใจประสาน บริการคือหัวใจ ด ารงไว้ด้วยคุณธรรม” 

พันธกิจ 
 ๑. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างบูรณการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม 
 ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้างระบบการจัดความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
  ตัวชี้วัด : จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
  เป้าหมาย : อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อปี   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการฝึกอบรม 
  ตัวชี้วัด : มีการจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตร แก่บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็นและประโยชน์ของหน่วยงาน 
  เป้าหมาย : อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อ ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการต่อคนที่มีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วม 
  เป้าหมาย : อย่างน้อย ๑ โครงการต่อคนต่อป ี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
  เป้าหมาย : อย่างน้อย ๓ โครงการต่อคนต่อป ี
ขั้นตอนการด าเนินพัฒนา 
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัด 
  ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
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 เป้าหมายการพัฒนา 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด  ประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติอย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้งต่อคนต่อปี 

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง 

การด าเนินการพัฒนา 
 ๑. การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม 
 ๒. วิธีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงานโดยเลือกแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีอยู่หลากหลายแนวทาง เช่น การฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การให้ทุนการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายที่จะด าเนินการ โดยอาจท าเป็นโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการเองหรือร่วมสมทบกับหน่วยงานอื่น 

การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดมีแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการให้
ผู้บังคับบัญชาติดตามการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตการณ์ปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติงาน
ที่แนวทางการพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าอธิบายหรือแนะน าการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้มีการประเมินผลการพัฒนา ประกอบกับการจัดท ารายงานการฝึกอบรมและแบบติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไป 
 ๒. หลักสูตรด้านการบริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและการบริการประชาชนเช่น  
การมอบหมายงาน การจูงใจ 
 ๓. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 ๔. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง เช่น ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด เช่น การฝึกอบรม การพิมพ์ดีด หลักสูตรการอบรมแต่ละต าแหน่ง  
 ๕. หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว เช่น การเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสาร การสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขอนามัย 
 ๖. หลักสูตรอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น การพัฒนาด้านภาษา และวัฒนธรรมของต่างประเทศ 
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วิธีการพัฒนา 
 การพัฒนาส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป มีหลายวิธีการ ได้แก่ 
 1. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา 

๒. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร มอหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสม
ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาเองกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางโทรัดด าเนินการเองสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ที่เข้ามาใหม่  
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมละการศึกษาดูงาน นอกจากนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชน เช่น ส่งเสริมบุคลากร เข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโทรัดเป็นผู้ด าเนินการแล้วเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ หรือเป็นวิทยากร
ด าเนินการกระบวนด าเนินการหรือสามารถสรุปวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ดังนี้ 

 1. การปฐมนิเทศ 
 2. การสอนงาน 
 3. การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนหน้าที่การรับผิดชอบ 
 4. การฝึกอบรม 
 5. การให้ทุนการศึกษา 
 6. การดูงาน 
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
 8. การฝึกภาคสนาม 
 9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 
 10. การท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 11. การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 12. วิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

.............................................................. 


