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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
  1.หลักการและเหตุผล 
 

  
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.กลาง)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่ามีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพและปริมาณของงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด   

 คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพื่อวิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงารนส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566 ขึ้น  
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  2.วัตถุประสงค ์
 

 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2542 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 2.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง  มีกรอบแนวคิด
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้ เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการโดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะต้องค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่ เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลา
ที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนด
นโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการ
จะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่า
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 
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 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พ่ึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง
สูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้องเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องงานเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในอบต. ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 3.8 การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบ
มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพ
มากกว่างานในสายเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะเชิงปฏิบัติงาน และส่วน
ราชการอื่นก็ก าหนดในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้
จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธี
ดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเฉลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดเชิงประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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  4.สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 

  
 ต าบลท่าดินแดง เป็นต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2524              
อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่
ต าบลท่าดินแดงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า น้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่า ประชากรส่วนใหญ่เป็น  
ชาวไทยภาคกลาง ประกอบอาชีพ ท านา และประมง เป็นอาชีพหลัก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้ท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง แบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ กับต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิม 
  -  ระบบประปาหมูบ่้านยังไม่ได้คุณภาพ ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
  -  ถนนดินลูกรัง/ถนน คสล. ช ารุดหรือมีสภาพไม่สะดวกส าหรับการคมนาคม ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เหมาะสมและสะดวกกับการคมนาคม 
  -  คู คลอง ล ารางสาธารณะ ที่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรมีสภาพตื้นเขินหรือมีวัชพืชกีด
ขวางทางไหลของน้ า ต้องการให้ขุดลอกแหล่งน้ าต่าง ๆ เหล่านี้ 
 

 4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนมีรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 
  -  ต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีราคาสูง (ปุ๋ย , สารเคมีต่าง ๆ) 
  -  ประชาชนขาดการน าความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 4.3 ด้านสังคม 
  -  ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดเท่าที่ควร 
  -  ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างเหมาะสม 
 4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 
  -  บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การสร้างทดแทนและเพ่ิมเติมเพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน 
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  5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
 

  
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง นั้น  ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลท่าดินแดง 
คือ “เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินงานตาม
หลักบริหารจัดการที่ดี” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  มุ้งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการคมนาคม การ
พัฒนาด้านการศึกษา การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว สร้างเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีประสิทธิภาพ ส าห รับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
3) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
4) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) การส่งเสริมสวัสดิการการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
7) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน 
8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) การท่องเที่ยว 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
2) การพัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ า คลอง บึง หนอง 
3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
2) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
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 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมกันสร้างร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง โดยให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ
ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ให้มีความตระหนักคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างถ่อง
แท้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงยังได้เน้นให้ความส าคัญในการใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา นอกจากนี้
ยังเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยให้ประชาชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นที่อยู่ 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการตาม
ภารกิจหลักของ SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดการแบ่ง
ภารกิจออกเป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67) (1) 
2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68) (1) 
3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68) (2) 
4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68) (3) 
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16) (4) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16) (5) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67) (6) 
2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67) (3) 
3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

(มาตรา 68) (4) 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16) (10) 
5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16) (2) 
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16) (5) 
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16) (19) 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67) (4) 
2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68) (8) 
3) การผังเมือง (มาตรา 68) (13) 
4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16) (3) 
5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16) (17) 
6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16) (28) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68) (6) 
2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68) (5) 
3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68) (7) 
4) ให้มีตลาด (มาตรา 68) (10) 
5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68) (12) 
6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68) (11) 
7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16) (6) 
8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16) (7) 

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67) (7) 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 

ปฏิกูล (มาตรา 67) (2) 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17) (12) 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67) (8) 
2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67) (5) 
3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16) (9) 
4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17) (18) 

7. ดา้นการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45) (3) 
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67) (9) 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16) (16) 
4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(มาตรา 17) (3) 
5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

(มาตรา 17) (16) 
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  6.ภารกิจหลัก และ ภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงจะด าเนินการ 
 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วพิจารณาเห็นว่ามีภารกิจหลัก และ ภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  1) การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ 
  4) การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5) การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่าง ๆ  
  6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7) การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ 
  8) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
  9) การรักษาความสะอาดถนน น้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ 
  10) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  11) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
  12) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แกราษฎร 
  13) การฟ้ืนฟูและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  14) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  15) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  16) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
  17) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  18) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  19) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชน 
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 ภารกิจรอง 
  1) การส่งเสริม บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2) การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม/อุตสาหกรรมในครัวเรือนให้กับประชาชน 
  3) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร รวมทั้งการน าระบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
  4) การส่งเสริมด้านการกีฬา/การออกก าลังกาย 
  5) การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
  6) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย 
  7) การคุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8) การสนับสนุนและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  9) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  10) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
  11) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
  12) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  14) การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  15) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร 
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  7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
 

  
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท าขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
2  ส่วน  ดังนี้    

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 ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง (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 างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง (ระดับองค์กร) 

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 าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ 
 

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

ข้อจ ากัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
2. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 



 


