
ส่วนที่ 3 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 
1 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น 

1.1 ข้อมูลสมาชิก อบต. 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีทั้งหมด จ านวน 10 คน  

1.2 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

           

1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 

 
 

ข้อมูลด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

หน่วยงาน 
จ านวน
พนักงาน 
ส่วนต าบล 

จ านวน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

จ านวน 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

จ านวน 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
รวม 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองช่าง 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขฯ   

11 
4 
7 
3 

1 
- 
1 
2 

6 
4 
4 
10 

6 
2 
1 
6 

24 
10 
13 
21 

รวม 25 4 24 15 68 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการ นายก อบต. 
 

 

ปลดั อบต. 
 
 

 

ส านกังานปลดั 
 

กองคลงั 
 

 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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โดยจ าแนกตามต าแหน่งดังนี้ 

1.ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ปลัด อบต.)  1 คน 
2.ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (รองปลัด อบต.) 1 คน 
3.ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)   1   คน 
4.ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)    1  คน 
5.ต าแหน่งนักบริหารการคลัง (ผอ.กองคลัง)    1  คน 
6.ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  1 คน 
7.ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)  1 คน 
8.ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)  1 คน 
9.ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)  1 คน 
10.ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ) 1 คน 
11.ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ)    1 คน 
12.ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)   1 คน 
13.ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค) - คน 
14.ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมรายได้) 1 คน 
15.ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)   1 คน 
16.ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) 1 คน 
17.ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายอนามัยและฯ)  - คน 
18.ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข(หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด)  - คน 
19.ต าแหน่งนิติกร       - คน 
20.ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    1  คน 
21.ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     1 คน 
22.ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน      -  คน 
23.ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา      -  คน 
24.ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     2  คน 
25ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ      -  คน 
26.ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้     -  คน 
27.ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     -  คน 
28.ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     1 คน 
29.ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    1  คน 
30.ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ      1  คน 
31.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      -  คน 
32.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      - คน 
33.ต าแหน่งวิศวกรโยธา      -  คน 
34.ต าแหน่งนายช่างโยธา      1  คน 
35.ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า      -  คน 
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36.ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   -  คน 
37.ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   -  คน 
38.ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    1  คน 
39.ต าแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล     1 คน 
40.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจ า)  1  คน 
41.ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า)    1  คน 
42.ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ (ลูกจ้างประจ า)   1  คน 
43.ต าแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า)   1  คน 
44.ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ     24 คน 
45.ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป      15  คน 

 
2.นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 1.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
  - เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีความพร้อม 

  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 2.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญา  ชาวบ้าน 
  - เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดให้มี                            

  ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - เพ่ือสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่ได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
                     ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 3.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้เสริมและลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
  - เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อประชาขน 
 4.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสังคม 

- เพ่ือส่งเสริมงานสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์        
และผู้ด้อยโอกาส 

  - เพ่ือด าเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและการประสานงานกับทุกภาคส่วน 
  - เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 
  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
  - เพ่ือสนับสนุนและป้องกันโรคระบาด และก าจัดพาหนะน าโรคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  - เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ า คู คลอง ต่าง ๆ 
  - เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ต าบล 
  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร 
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 6.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักด ารงตนให้อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
                     สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
  - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
  - เพ่ือให้บุคลากรท างานเป็นทีม สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
                       อย่างรวดเร็ว 
 
ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
1. ด้านบริการสาธารณะ 

1.1 ด้านคมนาคม 
 
 
 
 

   1.2 ด้านสาธารณูปโภค 
 
 

1.3 แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
      และการเกษตรอ่ืน ๆ 

 
 
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม 

2.1 ด้านการศึกษา 
 
 
 
2.2 การรับรู้ข่าวสาร 
2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
1.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่ 
         สะดวก 
1.1.2 เอกสารสิทธิในการถือครอง 
         ที่ดินเป็นของราชการและไม่ 
         เป็นที่สาธารณะ 
1.2.1 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึง 
ทุกครัวเรือน 
1.2.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
1.3.1 ไม่มีทางระบายน้ า 
1.3.2 แหล่งน้ าตื้นเขิน 
1.3.3 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก 
         แหล่งน้ าที่มีอยู่ อย่างเต็มที่ 
 
 
2.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนด้าน 
         การศึกษาไม่เพียงพอ 
2.1.2 เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการ 
         ดูแลอย่างเหมาะสม 
2.2.1 ประชาชนไม่ได้รับรู้ข่าวสาร 
2.3.1 ขาดการส่งเสริมและ   
         สนับสนุนกิจกรรมทาศาสนา 
2.3.2 ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟู และ 
         อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

 
1.1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และ 
         ซ่อมแซมถนน 
1.1.2 ยกเป็นที่สาธารณะและอนุญาต 
         ให้ปรับปรุงได้ 
 
1.2.1 การขยายเขตไฟฟ้า ประปา 
 
1.2.2 เพ่ิมไฟทางสาธารณะ  
1.3.1 การขุดลอกคู คลอง 
1.3.2 การก าจัดวัชพืช 
 
 
 
 
2.1.1 การสนับสนุนด้านการศึกษา 
2.1.2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี 
         มาตรฐาน 
2.1.3 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เต็มพ้ืนที่ 
2.2.1 ติดตั้งหอกระจายข่าวเพ่ิมเติม 
2.3.1 จัดกิจกรรมร่วมกับวัด 
2.3.2 จัดงานส่งเสริมทางด้านศาสนา 
2.3.3 จัดงานประเพณีอนุรักษ์ 
         วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
3.ด้านเศรษฐกิจ 
 
4. ด้านสังคม 
     4.1 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
     4.2 ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
     4.3 ด้านยาเสพติด 
 
 
 
 
     4.4 ด้านสวัสดิการสังคม 
 
 
     4.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
     4.6 ด้านการบรรเทา 
           สาธารณภัย 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการ   
    ท่องเที่ยว 
 

3.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม 
3.2 ขาดการรวมกลุ่ม 
 
4.1.1 ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน  
        ไม่ต่อเนื่อง 
4.1.2 ชุมชนไม่มีสถานที่ออก 
         ก าลังกายและพักผ่อน 
         ไม่ต่อเนื่อง 
4.13 ไม่มีสถานที่สร้างสนามกีฬา 
4.2.1 การแพร่ระบาดของโรค 
 
4.2.2 ประชาชนยังขาดความเข้าใจ 
         ในการรักษาสุขภาพและ 
         ปัญหาด้านสุขอนามัย 
4.3.1 การให้ความรู้แก่ชุมชนใน  เรื่อง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดไม่ทั่วถึง 
4.3.2 ยาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่ม 
        วัยรุ่น/ในชุมชน 
 
4.4.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค 
        เอดส์ ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการ 
        ดูแล 
4.5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ 
         ทรัพย์สินยังไม่พอ 
4.6.1 ขาดอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
5.1 ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูก 
      ต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้ าล าคลอง 
ตลอดจนการดูแลสถานที่ สาธารณะ 
5.2 ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
5.3 น้ าในคลองต่าง ๆ เน่า เสีย 
5.4 ปริมาณผักตบชวาในคลองมีมาก 

3.1 จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3.2 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 
4.1.1 การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
4.2.1 การรณรงค์ป้องกันการแพร่ 
         ระบาดของโรค 
4.2.2 อบรมให้ความรู้ในการรักษา 
         สุขภาพและสุขอนามัยเบื้องต้น 
 
4.3.1 อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
 
4.3.2 รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของ 
         ยาเสพติด 
 
4.4.1 จัดตั้งชมรมอาสาสมัครดูแล 
         ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยโรค 
         เอดส์ 
4.5.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตาม
แหล่งชุมชน 
4.6.1 ศูนย์อปพร. 
 
5.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนนและ 
      ริมคลอง, จัดตั้งชมรมอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.2 งบประมาณการด าเนินการ 
5.3 ก าจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง 
ต่าง ๆ 
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ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 6.1 ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  

      ในการประชุมประชาคม 
6.2 พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการ 
      บริหารและการปกครอง 
6.3 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
6.4 ระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
      ยังมีกฎระเบียบมาก ท าให้การ 
      บริการประชาชนยังขาดความ 
      คล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ 
      สามัคคีและมีส่วนร่วม 
6.2 ส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้ 
      จากการศึกษาต่อและเข้ารับการ 
      อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
6.3 จัดหาบุคลากรตามความสามารถ 
      ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
6.4 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ       
อบรมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบถึงระเบียบกฎหมาย
ต่าง ๆ 


