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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่
ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1 
……………………………….. 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมา
ก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับ
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อ 15 และข้อ 16 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่ องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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1.4 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้นระดับใด และต าแหน่งใด ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.5/ว 52 เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)  ลงวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2558 จึงจัดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง    
(ระบบแท่ง) 
  1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้จัดท า      
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
  2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่   

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานของ องค์การบริหารพนักงานส่วนต าบลแม่สาบ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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  2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
  
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 

 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่ ง

ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็น
เลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๔ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (2561 - 2564) 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล 

บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตรการค้าและการลงทุน 
 3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม 
              ทางเศรษฐกิจ 
 4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาค 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๕ 
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ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. ยกระดับเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
 3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า ๗ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จงัหวัดเชียงใหม ่

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล”  
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ 

    ภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา   
เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals) 

1. เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน 
2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ในกลุ่มจังหวัด 
4. เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของสินค้า 
5. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
6. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การแก้ไขปัญหาความยากจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) 
    1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก : สรา้งฐานเศรษฐกิจใหม่ 
    2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว : เพ่ิมมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน : สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา   

  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ 
  เปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ 
  พัฒนาที่ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี 

  ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 



 
 

หน้า ๘ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับให้ มีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
 กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 
 2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ในชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง     
 เป้าประสงค์ 

  สังคมน่าอยู่ 
 

 กลยุทธ์ 
 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 4. พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  เพ่ืออนุรักษ์ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 
 3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 เป้าประสงค์ 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
 

 กลยุทธ์ 
 1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 
 2. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนและความ สัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน 
 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม  
 เป้าประสงค์ 
  ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่มีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา จากทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 4. เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัย และสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 - 2564) 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ
ของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 
 

พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ 
 3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

“ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน
เข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง 

โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
- ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง 
- ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
- พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
- ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ 
3. แนวทางด าเนินการ  
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
1.   วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
- ส่งเสริมการตลาดชุมชน  สินค้าพ้ืนเมือง 
- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์ 
- สนับสนุนกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.   เป้าหมายการพัฒนา 
- ระดับรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพร้อมของ

ชุมชน  
- กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
- มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
- ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จนสามารถขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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     3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 
      -   สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ,กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ 
      -   สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 1.  วัตถุประสงค์ 

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ,การแก้ไขปัญหาและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

-  ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2. เป้าหมายการพัฒนา 
     -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
      -  มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
      -  ชุมชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศ
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
      -  เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป     
     3.  แนวทางการด าเนินงาน 

 -   การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
      -  การป้องกัน,อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. วัตถุประสงค์ 
-   ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
    จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน  
-   สร้างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในปัจจุบันตลอดจนการ 
    จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 
 

      2. เป้าหมายการพัฒนา 
-   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง 
-   มีการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

      3.  แนวทางด าเนินงาน 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
-  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.วัตถุประสงค์ 
      -  เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 
      -  เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และน าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      -  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
      -  เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน 
      -  เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
         อย่างเหมาะสม 
   2. เป้าหมายการพัฒนา 
      -  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างท่ัวถึง 
      -  งานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
      -  มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมี 
         สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
      -  ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      -  ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการน าไปพัฒนา 
         คุณภาพชีวิต 
   3.  แนวทางด าเนินงาน 
         -  จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
         -  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         -  การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
         -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.  วัตถุประสงค์ 
       -   เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  เป้าหมายการพัฒนา 
       -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน เกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง 
ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       -  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ
เป็นระบบ 
      3.  แนวทางด าเนินงาน 
        -    ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
        -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
        -    กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 
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7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.  วัตถุประสงค์ 

 -  เพ่ือสร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2.  เป้าหมายการพัฒนา 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 
-  บุคลากรของหน่วยงาน,ผู้น าชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  หน่วยงาน,กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน  
 3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
      -  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
      -  ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
      -  จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
      -  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แนวนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 
2. สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ, กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ 
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
2. การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
2. การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
3. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 
1. จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
3. ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
4. จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
5.  พัฒนาระบบการการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

1. ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่สาบ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของหลัก  
ธรรมาภิบาล 

 
นโยบายแนวปฏิบัติเพื่อผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ 

1. ผลักดันการท างานเป็นทีมและการท างาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ 
และความช านาญอ่ืน ๆ (Capacity Building) 

2. จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในสานักงบประมาณ (จากผู้บริหาร
ระดับสูง สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการท างานด้วยความรู้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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3. จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพ่ือ
ยกระดับความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ฯ 
เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรสานักงบประมาณ อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออ าชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้งจาก
ภายในและภายนอกสานักงบประมาณ โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย
ภายในองค์กร 

5. สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่สาบ” 
 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  

(Leaning Organization) ให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริการส่วนต าบลแม่สาบ 
2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Leaning Organization) ให้เกิดขึ้น

ภายในองค์การบริการส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลแม่สาบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง มีโครงสร้างส่วนราชการ   5  ส่วน  ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง   
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
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3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ ประกอบด้วย 

 
       3.3.1. ส านักงานปลัด อบต. 

- หัวหน้าส านักปลัด  อ านวยการท้องถิ่น ต้น    จ านวน 1 อัตรา 
   - นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ    จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน    จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จ านวน 1 อัตรา 
   - นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า)    จ านวน 1 อัตรา  
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน 2 อัตรา 
   - พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
            3.3.2 กองคลัง 
   - ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน    จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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            3.3.3 กองช่าง 
   - ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน     จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา 
 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

            3.3.4 กองการศึกษา   
   - ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ     จ านวน 1 อัตรา 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษา     จ านวน 1 อัตรา 
   - คร ู       จ านวน 1 อัตรา 

- ครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน 3 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)          จ านวน 3 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา 

 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

   3.3.5 กองสวัสดิการสังคม 
    - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ต้น   จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)     จ านวน 1 อัตรา 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เด็ก เยาวชน 
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3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบ
งานนั้น ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 

1. ต าแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานงบประมาณ 30 700 21,000 0.253 
2 งานอนุมัต ิอนุญาต 15 1,010 15,150 0.182 
3 งานบริหารงานบุคคล 30 850 25,500 0.307 
4 งานบริหารงานทั่วไป 30 3,320 99,600 1.202 
5 งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
60 110 6,600 

0.080 

รวม 2.02 
 
 
2.ต าแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002 

ล าดับ
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งานสิ่งแวดล้อม 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสริมการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100 
 

30 
15 
30 
30 
60 
60 

110 
 

700 
1,010 
1,010 
850 

3,320 
110 

11,000 
 

21,000 
15,150 
15,150 
25,500 
99,600 
6,600 

0.133 
 

0.253 
0.182 
0.182 
0.307 
1.202 
0.080 

รวม 2.15 
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ส านักงานปลัด  
1. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-2101-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้  
ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
100 110 11,000 0.133 

2 จัดท าโครงการประชาคมในระดับหมู่บ้านและ
จัดท าแผนการออกประชาคมเพ่ือน าปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในแผนชุมชนมาเข้า
สู่การประชาคมระดับต าบล 

500 100 50,000 0.604 

3 ร่วมกันกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

100 50 5,000 0.060 

4 งานรวบรวบข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต. 400 100 40,000 0.483 
5 งานร่างธุรการที่เกีย่วข้อง 100 50 5,000 0.060 
6 งานระบบควบคุมภายใน 960 1 960 0.012 
7 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 
    

 (7.1) งานด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน 

480 2 960 0.012 

 (7.2) ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมาย 700 12 8,400 0.101 
 งาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ     
 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไขติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    

 (7.3) คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุตาม
โครงการและแผนงานประจ าปี 

1200 15 18,000 0.217 

 (7.4) ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์ของ อบต.
และต าบล 

300 5 1,500 0.018 

รวม 1.70 
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2. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3102-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวน 
คนที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณา 80 700 56,000 0.676 
2 งานฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพ

ข้าราชการ 
60 80 4,800 0.057 

3 งานแผนพัฒนาบุคลากร 80 100 8,000 0.096 
4 งานจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ 60 150 9,000 0.108 
5 งานการสรรหาการสอบ 120 70 8,400 0.101 
6 การเลื่อนข้ันเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง 80 70 5,600 0.067 

รวม 1.10 
 
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปง./ชง.) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4805-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวน 
คนที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
720 12 8,640 0.104 

2 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผน
อพยพประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

1,440 20 28,800 0.348 

3 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นท่ี
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

750 50 37,500 0.453 

4 เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงาน
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

480 60 28,800 0.348 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 

รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งประสานการ
ช่วยเหลือ บรรเทาเหตุเบื้องต้น  
ประสานการจัดหาทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้ง
การบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

30 
 
 

140 
 
 
 

60 

48 
 
 

80 
 
 
 

100 

1,440 
 
 

11,200 
 
 
 

6,000 

0.017 
 
 

0.135 
 
 
 

0.072 

รวม 1.48 
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4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4101-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 
 

3 

งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
งานเลขานุการและงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล 

120 
600 

 
 

600 

1,275 
24 

 
 

24 

144,000 
14,400 

 
 

14,400 

1.174 
0.174 

 
 

0.174 

4 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้บริการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของต าบลแม่สาบ  

120 120 14,400 0.174 

5 
 

6 
7 

ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
งานฎกีาส านักงานปลัด 

งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ ยวกับ
เอกสารส าคัญของทางราชการ 

60 
 

30 

150 
 

425 

9,000 
 

12,750 

0.109 
 

0.154 

   8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

360 200 72,000 
0.870 

รวม 2.83 
 
 

5. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า) 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

วางแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

300 50 15,000 0.1812 

2 งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของ
ประชากรและความพอเพียง ของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก 

200 20 4,000 0.0483 

   3 งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและ
ด าเนินการ 

500 100 50,000 0.6039 

4 งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 100 5 500 0.0060 
5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 100 5 500 0.0060 
6 งานบริหารงานทั่วไป 30 520 15,600 0.1884 

รวม 1.04 



 
 

หน้า ๓๑ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
6. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 

งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้บริการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของต าบลแม่สาบ 
งานฎกีาส านักงานปลัด 

งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 
600 

 
 

600 
 

30 
360 

1,275 
24 

 
 

24 
 

425 
200 

144,000 
14,400 

 
 

14,400 
 

12,750 
72,000 

 

1.174 
0.174 

 
 

0.174 
 

0.154 
0.870 

 
 

รวม 2.55 
 
 
7. ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ   (พนักงานขับรถ)   

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ปฏิบัติงานขับรถยนต์และรถบรรทุกน้ า

เอนกประสงค์ 
300 300 90,000  1.087 

2 ดูแล รักษา ท าความสะอาด รถยนต์ส่วนกลาง
และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

90 320  28,800  0.348 

3 ต่อทะเบียน ภาษี ตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 

120 300 36,000  0.435 

4 ควบคุมการเติมน้ ามัน ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ 30 320 9,600  0.116 
 การใช้รถยนต์และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์     

5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

100 200  20,000  0.242 

รวม 2.23 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๒ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

8. ต าแหน่ง คนสวน  (พนักงานจ้างทั่วไป) 

ล าดับ
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
๑ งานดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้ 200 260 52,000 0.63 
๒ งานเปิด – ปิด ส านักงาน 120 50 6,000 0.07 
๓ งานรับ – ส่ง หนังสือ 150 150 22,500 0.27 
4 งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 400 12 4,800 0.06 
5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 200 260 52,000 0.63 

รวม 1.66 

 
กองคลัง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 

ล าดับ
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานการเงิน 30 2,500 75,000 0.905 
2 งานการบัญชี 30 2,300 69,000 0.833 
3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 15 700 10,500 0.126 
4 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 30 2,500 75,000 0.905 

รวม 2.865 
 
2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  13-3-04-4203-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1.  ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา 

ประกวดราคา และ e-Auction 
360 125 45,000 0.543 

2.  ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา 
และการน าส่งพัสดุ 

60 450 27,000 0.326 

3.  ดูแลและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์  60 280 16,800 0.203 
 เครื่องมือต่าง ๆ     

4.  จัดท าทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ 180 60 10,800 0.130 
5.  บันทึกและควบคุมการใช้รถส่วนกลางองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
15 700 10,500 0.127 

6.  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ 

20 950 19,000 0.229 



 
 

หน้า ๓๓ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
7.  ปฏิบัติงานด้านการรับ และการคืนหลักประกัน 60 160 9,600 0.116 

 สัญญา และคุมทะเบียนเงินค้ าประกันสัญญา     
8.  ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และ

ผู้รับจ้าง และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ใน
การด าเนินธุรกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

90 120 10,800 0.130 

9. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของงานพัสดุ 
เช่น คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ 

50 250 12,500 0.151 

10. จัดท าและวางแผนในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 

120 155 18,600 0.225 

11. ถ่ายเอกสาร 15 1,500 22,500 0.272 
12. ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 60 400 24,000 0.290 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 60 450 27,000 0.326 

รวม 3.07 
 
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
ป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 

90 50 4,500 0.054 

2. จัดท าค าสั่งแต่งคณะกรรมการประเมินค่ารายปี  90 50 4,500 0.054 
3. จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนทุก

ประเภท โดยลงนามในใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบ
น าส่งเงินประจ าวัน  บันทึกการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
จัดส่งให้งานการเงินและบัญชี เพ่ือส่งรายได้ 

40 2,500 100,000 1.206 

4. 
 

จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ พร้อมทั้งลงรายการ
ลูกหนี้รายใหม่ 

30 2,000 60,000 0.724 

5. แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีรายใหม่ และ
ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ 

60 1,500 90,000 1.086 



 
 

หน้า ๓๔ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
6. ลงข้อมูลลงแบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ผท. 5 30 500 15,000 0.181 
7. สรุปรายงานการจัดเก็บรายได้หลังสิ้นสุด

ระยะเวลา การจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

90 50 4,500 0.054 

8. จัดท ารายละเอียดส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6% และ 5% ทุกเดือน  

30 800 24,000 0.289 
 

9. สรุปใบเสร็จรับเงินประจ าวัน แต่ละประเภทในแต่
ละวัน และน าส่งเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงิน 

30 250 7,500 0.090 

รวม 3.74 
 

 
 
 

4. ต าแหน่ง  คนงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
๑ งานส ารวจ ประเมนิภาษี 200 260 52,000 0.63 

๒ งานรับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ 120 50 6,000 0.07 

3 งานลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ 150 150 22,500 0.27 

4 งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 400 12 4,800 0.06 

5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 120 100 12,000 0.14 

รวม 1.15 

 

กองช่าง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-2103-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 350 45 15,750 0.190 
2 ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การ

ประมาณราคา 230 35 8,050 0.097 
3 ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร 240 50 12,000 0.145 
4 ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน่ สะพาน ถนน 

ท่อระบายน้ าทางเท้า คลอง อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

220 40 8,800 0.106 



 
 

หน้า ๓๕ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

5 ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า ส ารวจและ
ทดสอบวัสดุ 

180 25 4,500 0.054 

6 ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงาน 

240 50 12,000 0.145 

7 เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการควบคุม
การก่อสร้าง 

300 42 12,600 0.152 

8 ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ 

120 80 9,600 0.116 

9 รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ 

120 40 4,800 0.058 

10 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง และ 

240 25 6,000 0.072 

11 พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงาน 

240 8 1,920 0.023 

12 พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบ 180 38 6,840 0.083 
 และก่อสร้าง     

13 ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ 180 35 6,300 0.076 
14 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง 200 45 9,000 0.109 
15 ตรวจแบบก่อสร้างต่าง  ๆ ของเอกชนที่ขอรับ

อนุญาตปลูกสร้าง 
180 45 8,100 0.098 

16 ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน 
วินิจฉัยสั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม  ประเมินผล
และแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในหน่วยงาน 

300 80 24,000 0.290 

17 งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 300 60 18,000 0.217 
รวม 2.03 

 
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-4701-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่
ได้รับ 

500 100 50,000 0.604 

2 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชา
ช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

400 100 40,000 0.483 



 
 

หน้า ๓๖ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

3 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมมือ
ในงานโยธา 

200 100 20,000 0.242 

4 ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคา
วัสดุ ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพ่ือ
ใช้เป็นราคากลางในการด าเนินการก่อสร้าง 

150 90 13,500 0.163 

5 ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของ
งาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

300 100 30,000 0.362 

6 ก าหนดแผนในการด าเนินการก่อสร้าง งาน 100 80 8,000 0.097 
 บ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม     

7 งานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 150 100 15,000 0.181 
รวม 2.13 

 
3. ต าแหน่ง พนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ และ

แยกจัดหมวดหมู่ 
400 200 80,000 0.966 

2 งานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือ
ราชการ 

300 150 45,000 0.543 

3 งานช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

90 50 4,500 0.054 

4 เก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ 100 60 6,000 0.072 
5 งานช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไปและจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
50 40 2,000 0.024 

6 จัดท าเรื่องขออนุมัติการประเมินและบันทึก 15 12 180 0.002 
 รายงานการประชุมพร้อมส่งรายงานการประชุม     

7 งานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

50 50 2,500 0.030 

8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.73 
 
 



 
 

หน้า ๓๗ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-2107-001 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 งานบริหารการศึกษา 60 700 42,000 0.507 
2 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 60 580 34,800 0.420 
3 งานกิจการโรงเรียน 60 120 7,200 0.086 
4 งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 580 34,800 0.420 

รวม 1.43 
 
 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-3803-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 ช่วยงานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ 
และแยกจัดหมวดหมู่ 

400 200 80,000 0.966 

2 ช่วยงานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
หนังสือราชการ 

300 150 45,000 0.543 

3 แจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน พร้อมรับส่ง
จดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์และเอกสารของทาง
ราชการ 

90 50 4,500 0.054 

4 ช่วยเก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ 100 60 6,000 0.072 
5 ช่วยงานช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไปและ

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
50 40 2,000 0.024 

6 อัดส าเนาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 15 12 180 0.002 
7 ช่วยงานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ 
50 50 2,500 0.030 

8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.73 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๘ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

3. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา      

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานบังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาให้เปนไปตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถปุระสงคของ
สถานศึกษา 

60 700 42,000 0.507 

2 จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

60 580 34,800 0.420 

3 งานกิจการโรงเรียน 60 120 7,200 0.086 
4 งานพัฒนาโรงเรียน 60 580 34,800 0.420 

รวม 1.43 
 

4. ต าแหน่ง ครู 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 น าเด็กเคารพธงชาติ 60 280 16,800 0.203 
2 ตรวจสุขภาพเด็ก 120 280 33,600 0.406 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง 60 280 16,800 0.203 
4 ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นร า 60 280 16,800 0.203 
5 เตรียมการเรียนการสอน 120 56 6,720 0.081 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข   

ต่าง ๆ ตามหลักสูตร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10 
120 280 33,600 0.406 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายสี 60 280 16,800 0.203 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ 120 280 16,800 0.203 
9 กิจกรรมกลางแจ้ง 120 280 33,600 0.406 

10 ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน 120 280 33,600 0.406 
11 ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรง

ฟัน 
60 280 33,600 0.406 

12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน 120 280 16,800 0.203 
13 ตรวจการบ้านเด็ก 120 280 33,600 0.406 
14 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสูตรฯ 120 360 33,600 0.406 
15 ประเมินผลการสอนตามแผน 60 280 33,600 0.406 
16 เก็บท่ีนอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน 60 280 43,200 0.522 
17 เตรียมนม และอาหารว่าง (ตอนบ่าย) 120 280 16,800 0.203 



 
 

หน้า ๓๙ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

ล าดับ
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
18 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพัฒนาการ และ

สันทนาการ 
60 280 16,800 0.203 

19 เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน 60 280 33,600 0.406 
20 ปฏิบัติงานหรือภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 120 360 16,800 0.203 

รวม 6.08 
 
 

5. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 น าเด็กเคารพธงชาติ 30 280 8,400 0.101 
2 ตรวจสุขภาพเด็ก 60 280 16,800 0.203 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง 30 280 8,400 0.101 
4 ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นร า 30 280 8,400 0.101 
5 เตรียมการเรียนการสอน 60 56 3,360 0.041 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข   

ต่าง ๆ ตามหลักสูตร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10 
60 280 16,800 0.203 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายสี 30 280 8,400 0.101 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ 60 560 33,600 0.406 
9 กิจกรรมกลางแจ้ง 60 280 16,800 0.203 

10 ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน 60 280 16,800 0.203 
11 ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรง

ฟัน 
30 280 8,400 0.101 

12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน 60 360 21,600 0.261 
13 ตรวจการบ้านเด็ก 60 280 16,800 0.203 
14 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสูตรฯ 60 280 16,800 0.203 
15 ประเมินผลการสอนตามแผน 30 280 8,400 0.101 
16 เก็บท่ีนอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน 30 280 8,400 0.101 
17 เตรียมนม และอาหารว่าง (ตอนบ่าย) 60 280 16,800 0.203 
18 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพัฒนาการ และ

สันทนาการ 
30 280 8,400 0.101 

19 เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน 30 280 8,400 0.101 
20 ปฏิบัติงานหรือภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 60 112 6,720 0.081 

รวม 3.12 
 



 
 

หน้า ๔๐ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

6. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
ล าดับ 

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่อ
งาน(นาที) 

ปริมาณงาน
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

๑ ตัดหญา้ รดน้ าต้นไม้ รอบอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

180 280 50,400 0.61 

2 บ ารุง ดูแล รักษา สวนหย่อม และสนามหญ้า 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตะไคร้ 

180 280 50,400 0.61 

๔ ปฏิบัติงานย่อยกิ่งไม ้ใบไม ้ 180 200 36,000 0.43 

๕ ปฏิบัติงาน จัดเตรียมสถานท่ีจดักจิกรรม เช่น 
กางเต้นท์ ตกแต่งสถานท่ี 

120 150 18,000 0.22 

6 เปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตะไคร้ 30 280 8,400 0.10 

7 ปฏิบัติงานจัดเตรยีมสถานท่ี จัดโตะ๊ เก้าอี้ในห้อง
ประชุม 

90 100 9,000 0.11 

8 ดูแลรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตะไคร้ 120 280 33,600 0.41 
9 ส่งหนังสือราชการภายในต าบล - นอกต าบล 200 250 50,000 0.60 

10 งานท าความสะอาดภายนอกอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแม่ตะไคร ้

120 280 33,600 0.41 

11 ท าความสะอาดและจัดเตรยีมวัสดอุุปกรณ์
ส าหรับรับประทานอาหารว่าง พร้อมจัดเก็บ 

60 150 9,000 0.11 

12 ปฏิบัติภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 60 200 12,000 0.14 
รวม 3.75 

 
 
กองสวัสดิการสังคม 
 

1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
       เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-2105-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานสวัสดิการสังคม 60 700 42,000 0.507 
2 งานสังคมสงเคราะห์ 60 580 34,800 0.420 
3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 60 120 7,200 0.086 
4 งานสังคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ 60 580 34,800 0.420 

รวม 1.43 
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2. ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-3801-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานการสงเคราะหเ์ด็ก คนชรา คนพิการ  

ผูป้่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
60 350 42,000 0.254 

2 งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 60 580 34,800 0.420 
3 งานฝกึอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชน 
60 120 7,200 0.086 

4 งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางดา้น

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศกึษา การ

อนามัยและสุขาภบิาล 

 

60 580 34,800 0.420 

รวม 1.18 
 
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-4801-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน 

(นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 ช่วยงานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อม
เสนอ และแยกจัดหมวดหมู่ 

400 200 80,000 0.966 

2 ช่วยงานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
หนังสือราชการ 

300 150 45,000 0.543 

3 แจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน พร้อม
รับส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์และเอกสารของ
ทางราชการ 

90 50 4,500 0.054 

4 ช่วยเก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ 100 60 6,000 0.072 
5 ช่วยงานช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไปและ

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
50 40 2,000 0.024 

6 อัดส าเนาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 15 12 180 0.002 
7 ช่วยงานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ 
50 50 2,500 0.030 

8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.73 
 



 
 

หน้า ๔๒ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

3.5 การวิเคราะห์ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Productivity)และกระบวนการท างาน 
(Workflow analysis)    เพ่ือประกอบการการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   
ที่รับผิดชอบงานนั้น ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ผลผลิต ประสิทธิภาพ 
ของงานที่ปฏิบัติ 

งานงบประมาณ การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา 
งานอนุมัต ิอนุญาต ด าเนินการอนุมัติ อนุญาตทันเวลา 
งานบริหารงานบุคคล ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล 
งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องได้ทันเวลา 
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
   

 
 

 
 
2. ต าแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ผลผลิต ประสิทธิภาพ 
ของงานที่ปฏิบัติ 

งานงบประมาณ การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา 
งานอนุมัต ิอนุญาต ด าเนินการอนุมัติ อนุญาตทันเวลา 
งานบริหารงานบุคคล ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล 
งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องได้ทันเวลา 
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
   

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 
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ส านักปลัด  
1.  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การรวบรวมนโยบายและแผนของทุกส่วนงาน
เสร็จทันเวลา  

  จัดท าโครงการประชาคมในระดับหมู่บ้านและจัดท า
แผนการออกประชาคมเพ่ือน าปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแผนชุมชนมาเข้าสู่การประชาคมระดับ
ต าบล 

จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนให้แล้วเสร็จ
ทันเวลา 
 
 

   ร่วมกันกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
2. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดบัปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณา จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา 
งานฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และ 
งานแผนพัฒนาบุคลากร เหมาะสมกับต าแหน่งทุกต าแหน่ง 
งานจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ บันทึกเป็นปัจจุบัน 
งานการสรรหาการสอบ ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
การเลื่อนข้ันเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ด าเนินการ 
จัดท าเอกสาร 

เสนอผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ รายงานผล เสนอประธาน ก.อบต. 

เพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ
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3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

  จัดท าแผนปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา 

   ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนอพยพ
ประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

  ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนงาน 
   สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตาม 

เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงานระดับความ
รุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

ระยะเวลา และประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้ทันระยะเวลา 

   รบัแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์สา
ธารณภัย รวมทั้งประสานการช่วยเหลือ บรรเทาเหตุ
เบื้องต้น  

  

   ประสานการจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการบูรณะพ้ืนที่ประสบ
ภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
 
4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดบัปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 

งานรับ-ส่ง หนังสือ 
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ และประสาน
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 

งานเก็บและค้นหาหนังสือ 
จัดเก็บหนังสือครบถ้วนและสามารถค้นหาได้
ง่าย และเป็นปัจจุบัน 

งานร่างหนังสือโต้ตอบ 
ร่างหนังสือโต้ตอบได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด และถูกต้องตามระเบียบ 

งานเตรียมสถานที่ 
งานประชุม 

ประสานงาน วางแผน ปฏิบัติ ได้ทันตาม
ระยะเวลา 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 รับเรื่อง 

ด าเนินการจัดท า
เอกสารตามระเบียบ 

 

เสนอผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 

 

ประสานงาน 
กับหน่วยงานต่างๆ 

 

รายงานผล 

รับเรื่อง 
ประสานงาน 

กับหน่วยงานต่างๆ 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
 

เสนอผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 

รายงานผล 
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กองคลัง 
  1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ 
ของงานที่ปฏิบัติ 

งานการเงิน จัดท างบการเงิน บัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน 
งานการบัญชี งานจัดเก็บได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เวลา 
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  

 
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
 
 
   2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด
ราคา และ e-Auction 

  ด าเนินการจัดหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา 

ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และการ
น าส่งพัสดุ 

  ด าเนินการจัดเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา 

ดูแลและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์    ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
เครื่องมือต่าง ๆ ระยะเวลา 
ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รับจ้าง 
และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการด าเนินธุรกรรม
กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 
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กองช่าง 
   1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน่ สะพาน ถนน ท่อ
ระบายน้ าทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า ส ารวจและทดสอบ
วัสดุ 

 

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ด าเนินการแก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา ฯ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 
ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  
เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง  
ตรวจแบบก่อสร้างต่าง  ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาต
ปลูกสร้าง 

 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 
แก้ไข ติดตาม  ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ใน
หน่วยงาน 

ด าเนินการติดต่อประสานงาน ควบคุม 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
   2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
  ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ 

  ด าเนินการออกแบบการก่อสร้าง ส ารวจ 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

  ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคา
วัสดุ ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพ่ือใช้
เป็นราคากลางในการด าเนินการก่อสร้าง 

  ด าเนินการประมาณราคาต่าง ๆ 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

  ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ด าเนินการควบคุมงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา 

 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 



 
 

หน้า ๔๗ 
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กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
งานบริหารการศึกษา จัดท าแผนการศึกษา ตรวจสอบ จัดท า 
งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
งานกิจการโรงเรียน ระยะเวลา 
งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 

 
 

   2. ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
งานบริหารการศึกษา จัดท าแผนการศึกษา ตรวจสอบ จัดท า 
งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
งานกิจการโรงเรียน ระยะเวลา 
งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 



 
 

หน้า ๔๘ 
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   3. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
  งานบังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาให้เปนไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

จัดท าแผนการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 
ตรวจสอบ จัดท าโครงการต่าง ๆ ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  งานกิจการโรงเรียน  
  งานพัฒนาโรงเรียน  

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
    4. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
น าเด็กเคารพธงชาติ   ด าเนินการสอนตามแผนการสอน 
ตรวจสุขภาพเด็ก ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 
เตรียมนมและอาหารว่าง  
ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นร า  
เตรียมการเรียนการสอน  
สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลขต่าง ๆ ตาม
หลักสูตร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10 

 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี  
กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ  
กิจกรรมกลางแจ้ง  
ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน  
ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน  
ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน  
ตรวจการบ้านเด็ก  
ทบทวนแผนการสอนตามหลักสูตรฯ  

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 

รับเด็ก 
ด าเนินการ 

สอนตามแผน 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

ในการสอน 
ส่งเด็ก 

ทบทวนการสอน 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 



 
 

หน้า ๔๙ 
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กองสวัสดิการสังคม 
   1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดบัต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
งานสวัสดิการสังคม จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ จัดท า 
งานสังคมสงเคราะห์ โครงการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ระยะเวลา 
งานสังคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ  

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 

 
 

   2. ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
   งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 

  ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

   งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน  
   งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 

  จัดท าโครงการต่าง ๆ  
 

   งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล 
 

  ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ และ
ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 
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ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

   3. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 

   ช่วยงานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ และ
แยกจัดหมวดหมู่ 

จัดเก็บหนังสือครบถ้วนและสามารถค้นหา
ได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน 

   ช่วยงานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือ
ราชการ 

ร่างหนังสือโต้ตอบได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด และถูกต้องตามระเบียบ 

   แจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน พร้อมรับส่ง
จดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์และเอกสารของทางราชการ 

 

   ช่วยเก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ  
   ช่วยงานชว่ยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไปและจัดท า  
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ และ
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ 

   อัดส าเนาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร  
   ช่วยงานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ประสานงาน วางแผน ปฏิบัติ ได้ทันตาม
ระยะเวลา 

   งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
รายงานผล 



 
 

หน้า ๕๑ 
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  3.6  การเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถ
แก้ปัญหาของต าบลแม่สาบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง  มีโครงสร้างส่วนราชการ  5 ส่วน  ได้แก่  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง            
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  และ กองสวัสดิการสังคม  การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของ
งาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้
วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่จะด าเนินการว่าจะต้องใช้บุ คลากรที่มีต าแหน่ง จ านวนเท่าใด โดย
วิเคราะห์ปริมาณงานจากที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง ประกอบด้วย 
 
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในปัจจุบัน 
 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน  1  อัตรา 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
 
ส านักงานปลัด 

   - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)   จ านวน  1  อัตรา 
   - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จ านวน  1  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  จ านวน  1  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จ านวน  1  อัตรา 

ลูกจ้างประจ า 
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จ านวน  1  อัตรา 

 
กองคลัง 

   - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)     จ านวน  1  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จ านวน  1  อัตรา 
 

กองช่าง 
   - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)     จ านวน  1  อัตรา 
   - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      จ านวน  1  อัตรา 
 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้)    จ านวน  1  อัตรา 
   - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน  1  อัตรา 
  - ผู้อ านวยการสถานศึกษา (งบอุดหนุน)    จ านวน  1  อัตรา 
  - ครู  (งบอุดหนุน)      จ านวน  1  อัตรา 
   - ครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน)      จ านวน  3  อัตรา 
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กองสวัสดิการสังคม 
   - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)    
          จ านวน  1  อัตรา 
  - นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 
   - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
 
 
 มีการก าหนดต าแหน่งในสายงาน จ านวนต าแหน่ง และระดับ  โดยเปรียบเทียบปริมาณงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
 

ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. แม่สาบ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. สะเมิงเหนือ 

1 รายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   29,925,000  บาท 
พ.ศ. 2562   31,421,250  บาท 
พ.ศ. 2563   32,992,312  บาท 

รายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   27,930,000  บาท 
พ.ศ. 2562   29,326,500  บาท 
พ.ศ. 2563   30,792,825  บาท 

2 เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน 
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
- รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
ส านักงานปลัด 
 - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) 
 - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างประจ า 
 - นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ 

เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกนั 
 - ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 
ส านักงานปลัด 
 - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 - นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 กองคลัง 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    
 - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

 

กองคลัง 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 - เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

 กองช่าง 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    
 - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    
 - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. แม่สาบ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. สะเมิงเหนือ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น)    
 - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 - ครู 
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) จ านวน 3 อัตรา 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น)    
 - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) จ านวน 3 อัตรา 
 

 กองสวัสดิการสังคม 
 - ผู้ อ านวยการกองสวัสดิการสั งคม  (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)    
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน 
 

 

 
หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ ไม่มีส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม 

 
3.7 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  ต้องไม่

เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 = 29,925,000 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 = (29,925,000 x 5%) +29,925,000 = 31,421,250   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 = (31,421,250 x 5%) +31,421,250 = 32,992,312   
 

3.8 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน  
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนการพัฒนาบุคลากร) 
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เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความครบถ้วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไร
และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ 

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลแม่สาบต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง  หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศเม่ือวันที่  11 สิงหาคม 2542  และใช้ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
 1.2 ลักษณะท่ีตั้ง 

      ต าบลแม่สาบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสะเมิงอยู่ห่างจากอ าเภอสะเมิง 
ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 179.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,177.18 ไร่ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

      สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวน ที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขา 
ล้อมรอบมีแม่น้ าที่ส าคัญคือ   แม่น้ าแม่สาบ  และแม่น้ าแม่ขาน 
 

1.4  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบ่อแก้ว  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสะเมิงเหนือ   ต าบลสะเมิงใต้ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลยั้งเมิน   ต าบลบ่อแก้ว 
 
 
 
 
 

4. สภาพปัญหาของพืน้ที่และความตอ้งการของประชาชน 
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 1.5 เขตการปกครอง 
 

  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน
ประกอบด้วย   
  หมู่ที่  1   บ้านแม่ขาน  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายก๋องค า   ปัญญะแสง 
  หมู่ที่  2   บ้านอมลอง  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายทักษิณ   ศรีวรรณะ   
  หมู่ที่  3   บ้านงาแมง   ก านันฯคือ นายบุญศรี   สายบุญมา   
  หมู่ที่  4   บ้านปางเติม  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายยิ่ง    กลิ่นอบ   
  หมู่ที่  5   บ้านแม่ตุงติง  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว 
  หมู่ที่  6   บ้านขุนสาบ  ผู้ใหญ่บ้าน คือ    นายดนุพล   ปู่อ้าย   
  หมู่ที่  7   บ้านหาดส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายวิมิตร   พุทธโส   
  หมู่ที่  8   บ้านงิ้วเฒ่า       ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายศรีไพร   นิยรัตน์   
  หมู่ที่  9   บ้านนากู่      ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายรัฐพงษ์   มอรูวี   
  หมู่ที่  10  บ้านทุ่งยาว      ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายอดุลย์   สายบุญมา   
 
 
 1.6  จ านวนประชากร   
 

    ประชากรทั้งสิ้น 3,375 คน แยกเป็นชาย 1,736 คน หญิง 1,639 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
19 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมืองพ้ืนเมือง มีชาวเขา 2 หมู่บ้าน คือบ้านนากู่  หมู่ 9 
เป็นชาวกระเหรี่ยงและลีซอ บ้านขุนสาบ หมู่ 6 เป็นชาวกระเหรี่ยง   นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอ่ืนๆเช่น ลัวะ 
ไทยลื้อ ซึ่งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน  โดยแบ่งจ านวนประชากร แยกเป็นครัวเรือน 
แยกชาย หญิง  ได้ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 73 105 111 216 
2 166 257 237 494 
3 56 81 73 154 
4 176 290 281 571 
5 58 93 80 173 
6 112 220 183 403 
7 42 66 58 124 
8 191 271 273 544 
9 177 231 227 458 

10 82 92 97 489 
รวม 1,133 1,706 1,620 3,326 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

2.1 อาชีพ 
ก. การเกษตร  มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น  27,019.14 ไร่  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  เช่น

กระเทียม  ข้าว  สตรอเบอรี่  ดอกเก๊กฮวย  หญ้าหวาน ถั่วแขก   ถั่วแระ   ถั่วลิสง  หอมแดง   กล้วยน้ าว้า 
ข้าวโพด   
  ข. การปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค กระบือ สุกร  ไก่  ปลาดุก  ฯลฯ 

ค. การอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ดอก 
เก๊กฮวยหญ้าหวาน ผ้าทอบ้านงาแมง,ปางเติม ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านนากู่ บ้านขุนสาบ  การท ากล้วยฉาบ  การ
ตีมีด  
 

 2.2 การพาณิชยกรรม และการบริการ 
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  
  - สถานีน้ ามัน    จ านวน    9   แห่ง  (ปั๊มหลอด) 
  - ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  28   แห่ง 
  - โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน  15   แห่ง 
  ต าบลแม่สาบไม่มีหน่วยธุรกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่  มีแต่การประกอบกิจการขนาดเล็ก 
 

      2.3  สถานที่ท่องเที่ยว 
 พระธาตุม่อนเปี้ยะ เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 300  ปีเป็นที่เคารพนับถือของ

ชาวสะเมิง มีความเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  (เกษาธาตุ)  ซึ่งตั้งเด่นอยู่บนภูเขา       
ลูกเดียว  ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขาซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงานทุกปีคณะสงฆ์และราษฎรในอ าเภอสะเมิง
จะจัดพิธีอบรมสมโภชสรงน้ าพระธาตุในเดือน  6  เหนือ   ขึ้น  15  ค่ า    พระธาตุตั้งอยู่ที่บ้านหาดส้มป่อย
หมู่ที ่7  ต าบลแม่สาบ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสะเมิงประมาณ  16  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวก 

 ผายอง     เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสร้างอย่างอัศจรรย์คือมีก้อนหินซ้อนกัน   
คล้าย ๆ กับพระเจดีย์อินแขวนประเทศพม่า ราษฎรต าบลแม่สาบนับถือเป็นสถานที่ส าคัญยึดมั่นจิตใจ  รอบ ๆ 
ผายองมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอที่ยังคงเป็นหมู่บ้าน           
ที่คงรักษาความเป็นอยู่โดยรูปแบบดั้งเดิมไว้ โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาท่ีมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านแม่ตุงติง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง
เกิดขึ้นโดยพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงใน
คราวแรกเป็นสถานที่สาธิต   การปลูกหม่อน    เลี้ยงไหม   ทอผ้า    และการเกษตรน าร่อง การปศุสัตว์ 
รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ  มีประชาชนทั้งในอ าเภอและท่ีต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจ า 

 พระธาตุดอยผาส้ม ตั้งอยู่หมู่ ที่ 2 ต าบลแม่สาบ เขตติดต่อกับบ้านอังคาย ต าบล     
ยั้งเมิน เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่ไม่ทราบปีที่สร้างที่แน่ชัด แต่ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อ
ประมาณ 70 ปีก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบูรณฟ้ืนฟูให้กลับมาสวยงามและเป็นที่เคารพสักการะของ
ประชาชนทั่วไป 

 น้ าตกแม่นาเปอะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ เป็นน้ าตกสูง 7 ชั้นมีน้ าตลอดปียังคง
ความเป็นธรรมชาติและสวยงามอยู่ เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบผจญภัย และท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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3. สภาพทางสังคม 
 

3.1 การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา   5    แห่ง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง   
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 12   แห่ง 
 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6  แห่ง 
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง (ประจ าต าบลแม่สาบ)    

 
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา   

 วัด        9  แห่ง 
 ส านักสงฆ์    2  แห่ง 
 โบสถ์    2  แห่ง 

 
3.4 ประเพณีทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

 ประเพณีปีใหม่ลีซอ   ช่วงเดือนมกราคม 
 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ช่วงเดือนมีนาคม  
 ประเพณีด าหัวจุมนุม   ช่วงเดือนเมษายน 
 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยผาส้ม ช่วงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณีบูชาผายอง (พืชมงคล) ช่วงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณีคริสมาสต์ขุนสาบ – นากู่ ช่วงเดือนธันวาคม 

 
3.5 สาธารณสุข  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง 
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน    1 แห่ง 
 อัตราการมีใช้และส้วมราดน้ า       ร้อยละ 100.00 

 
           3.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
          ไม่มีสถานีต ารวจในพื้นที่ต าบลแม่สาบ ไม่มีสายตรวจ ต าบลแม่สาบ อยู่ห่างจากสถานีอยู่ห่างจาก
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสะเมิงประมาณ 19 กิโลเมตร แต่ยังไม่เคยเกิดคดีร้ายแรงหรือปัญหาอาชญากรรม 
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4. การบริการพื้นฐาน 
 

4.1 การคมนาคม 
การคมนาคมระหว่างต าบล  หมู่บ้าน   รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น  90กิโลเมตร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ถนนสายสะเมิง – บ่อแก้ว ระยะทาง 10 กิโลเมตร  จากเขตต าบลสะเมิงใต้  ผ่าน 
บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาบถึงเขตต าบลบ่อแก้ว ลักษณะเป็นถนนลาดยาง ก่อสร้างโดย  รพช . สภาพ
ช ารุดบางส่วนแต่ยังสามารถสัญจรไปมาได้ 
 

 ถนนสายแม่ขานใหม่ - ห้วยทรายขาว จากบ้านแม่ขานหมู่ที่1 ต าบลแม่สาบ ผ่าน 
บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต าบลแม่สาบ ถึงเขตติดต่อต าบลยั้งเมิน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยาง 8  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง 2 กิโลเมตร สร้างโดย รพช. และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีช่วงที่เป็นถนนลูกรังบดอัด จากบ้านหาดส้มป่อยหมู่ที่ 7 ถึงบ้านอมลอง 
หมู่ที่ 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร สภาพขรุขระเป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาค่อนข้างล าบากในฤดูฝน 
 

 ถนนสาย 6033จากบ้านแม่สาบเหนือ ต าบลสะเมิงใต้ถึงบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่สาบระยะทาง 18 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยาง สภาพใช้งานได้ ก่อสร้างโดย ส านักงานทาง
หลงชนบท  
 

 ถนนล าลองระหว่างหมู่บ้านจากปากทางหมู่บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8  ต าบลแม่สาบ 
ถึงบ้านอมลอง หมู่ที่  2  ระยะทาง 16 กิโลเมตร, หมู่บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบถึงบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สาบ ระยะทาง  12  กิโลเมตร, บ้านนากู่ หมู่ที่  9  ต าบลแม่สาบถึงบ้านขุนสาบหมู่ที่  6 ต าบลแม่
สาบ  สายที่  1 ระยะทาง 15 กิโลเมตร, สายที่ 2  ระยะทาง  6  กิโลเมตร, บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่
สาบถึงบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ต าบลแม่สาบ ระยะทาง 8 กิโลเมตร, บ้านทุ่งยาว หมูที่ 10 ต าบลแม่สาบถึงเขต
บ้านแม่แพะ ต าบลสะเมิงเหนือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร, บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สาบถึงบ้านใหม่ต้นผึ้ง 
หมู่ที่  4  ต าบลแม่สาบ  ระยะทาง  6  กิโลเมตร, บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5  ต าบลแม่สาบถึงเขตบ้านแม่แพะ  
ต าบลสะเมิงเหนือ  ระยะทาง  6  กิโลเมตร    ฤดูแล้งสามารถสัญจรไปมาได้  ฤดูฝนค่อนข้างล าบากและ
เดินทางไม่ได้ 
 

4.2 การโทรคมนาคม 
 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง (เอกชน) 
 มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 7 แห่ง  ด าเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยเป็นโทรศัพท์สาธารณะชนบท 
 

4.3  การไฟฟ้า 
 ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ 
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5. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ลักษณะภูมิอากาศ  อากาศเย็นสบายตลอดปี    

- อุณหภูมิโดยทั่วไป   22  องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   35  องศาเซลเซียส  
- อุณหภูมิต่ าสุด   7   องศาเซลเซียส  
 

      5.2  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่านพ้ืนที่  มี 2  สาย คือน้ าแม่ขาน น้ าแม่สาบ   
 ล าห้วยหรือล าน้ าส าคัญที่ไหลผ่านพ้ืนที่  มี  5 สาย คือห้วยแม่อมลอง,ห้วยแม่แพะ, 

ห้วยแม่ตุงติง,ห้วยแม่แขะ, ล าน้ าแม่พร้าว 
 

5.3 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 บ่อน้ าตื้น มี 32 บ่อ 
 สระน้ าหรือแหล่งเก็บน้ าสะอาดบนผิวดินอื่น ๆ มี  47  แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน  มี  8  แห่ง 
 ประปาภูเขา  มี  19  แห่ง 
 หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา  มี  1  หมู่ 
 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าใช้  มี  5  หมู่ 
 บ่อบาดาลมี  3  แห่ง 

 
5.4  ป่าไม้      

  1. ป่าเต็งรัง หรือป่าแพะ หรือป่าแดง หรือป่าโคก   สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชันสูง เป็นดิน
ลูกรังมีหินโผล่  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  กระจายทั่วไป  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  เต็ง  รัง   สนเขา ไผ่  เป็นต้น  
  2. ป่าเบญจพรรณ  หรือป่าผสมผลัดใด  ประกอบด้วยไม้สัก  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ประดู่
ป่า  สัก  ตะเคียนหนู  มะกอก  เป็นต้น 
 
6. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  การรวมกลุ่มของประชาชน 

 การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่  ส่วนมากจะเป็นการรวมกลุ่มในแต่ละหมู่บ้าน  เช่น   
กลุ่มสตรีหมู่ ต่าง ๆ กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มทอผ้า  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
 

 สถานที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรม  ควรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ เพ่ือส่งเสริมแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังลดการใช้สารเคมีที่
ไม่จ าเป็นอันอาจเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน 
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         รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 
1.รายได้ที่จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร                     57,000.00  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม,ค่าปรับและค่าใบอนุญาต        4,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                        260,000.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็                                 47,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน                       2,000.00  บาท 

         2.รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ 
   หมวดภาษีจัดสรร                        12,330,000.00 บาท 
         3.รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ 
   เงินอุดหนุนทั่วไป                                    5,800,000.00  บาท 
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   0  บาท 
    รวมรายรับ                               18,500,000.00 บาท 
 

7. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(1) จ านวนบุคลากร 

   ข้าราชการ    จ านวน  12   คน 
  ลูกจ้างประจ า    จ านวน    1 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    6 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน    3 คน 
  ครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน    3 คน 
           รวมทั้งสิ้น  25 คน 
 
  

             (2) ต าแหน่งในแต่ละกอง 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จ านวน            1 คน 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 
 ต าแหน่งในส านักปลัด    จ านวน  3    คน 

ต าแหน่งในกองคลัง   จ านวน  2 คน 
ต าแหน่งในกองช่าง   จ านวน  2 คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา   จ านวน  5 คน 
ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  1 คน 
ลูกจ้างประจ า    จ านวน  1 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  6 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  3 คน 
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(3) ระดับการศึกษาของบุคลากร  
  ประถมศึกษา    จ านวน  - คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  - คน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  จ านวน  3 คน 
  ปวส./อนุปริญญา         จ านวน  2 คน 
  ปริญญาตรี     จ านวน          12 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  8 คน 
 
 
 
 

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตอ้งการของประชาชน 
 
 โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
1.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
        1.2  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
          2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
               - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
               - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
           2.2  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
3.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
          3.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
          3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
          3.3  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
          3.4  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
4.  ปัญหาน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
           4.1  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
           4.2  ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
5.  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
     5.1  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
     5.2  ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.1  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
7.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
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ความต้องการของประชาชน 
 

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1  ขุดลอกคลอง  ,   สร้างสะพาน คสล.  
      1.2  ขยายเขตบริการชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลแม่สาบทุกหมู่บ้าน 
      1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
      1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

2.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
     2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
     2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
     2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
     2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
      3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
      3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
      3.3  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

4.  ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
      4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก่อสร้างผนังกั้นน้ า กับเก็บน้ า 
      4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

5.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
      5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
      5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
      5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
      5.4  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.1 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสา 
      7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบนั้น    เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบยังได้เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร   นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้านพัฒนาอาชีพ จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่น และยังได้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส    
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ส่วน  คือ 
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม จากการ
วิเคราะห์โดยใช้ SWOT ในภาพรวมโดยวิเคราะห์จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้มีการทบทวนผลการด าเนินงาน  กิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่ผ่านมา  และได้
ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่แนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยทุนด้านต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชน     เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา และการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา   
ทุกด้าน พร้อมกับการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป้าหมายในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง  และการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ        
ได้ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S)  จุดอ่อน  (Weak – W)  
และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)    เป็นเครื่องมือ  โดยสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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                จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจึงได้มีการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน  กิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่ผ่านมา และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่แนวทางการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยทุนด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารการพัฒนา และการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาทุกด้าน พร้อมกับการบูรณาการการพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการมีคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน ของประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O)  
และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ  โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
 
 จุดแข็ง   ( Strength  =  S ) 
 

1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. มีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
3. มีระบบการประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างรวดเร็ว  และต่อเนื่อง 
4. มีพนักงาน  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5. มีงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
7. ประชาชนมีความช านาญในการประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน  เช่น  

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร  การทอผ้า  การเกษตรเมืองหนาว 
8. มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ 
9. มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
10. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 
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ปัจจยัภายใน 
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จุดอ่อน   ( Weakness  =  W ) 

 
1. งบประมาณ  ในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด 
2. มีแผนอัตราก าลัง  3  ปี  แต่ขาดบุคลากรมาบรรจุ 
3. พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ตัวเอง 
4. ประชาชนขาดความรู้ และทักษะในกระบวนการบริหารจัดการ  และการจัดหาตลาด 
5. ผลผลิตที่ได้จากการท าการเกษตร เช่น กระเทียม  มะเขือ  มีปริมาณมากแต่ราคา

ผลผลิตต่ า 
6. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นระบบและขาดการประชาสัมพันธ์ 
7. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
8. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ให้ยั่งยืน  
9. ประชาชนบางครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ขาดเอกสารสิทธ์  ทับพื้นที่ป่า 
10. มีภัยพิบัติบ่อยครั้งทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง 
11. เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นน้อย 

 
 
 
 

 
โอกาส   ( Opportunity  =  O ) 
 

1. นโยบายของรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. นโยบายส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
4. การปฏิรูประบบราชการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. นโยบายการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 
6. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
7. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด 
8. นโยบายการปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง 
9. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน  เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 
10. มีผลผลิตกระเทียมในปริมาณมาก และมีคุณภาพ 
11. มีหน่วยงานเอกชนเข้ามาส่งเสริมอาชีพ 

 
อุปสรรค   ( Threat  =  T ) 
 

1. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ 
2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 

ปัจจัยภายนอก 
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3. การแข่งขันด้านการตลาดพืชผลการเกษตรมีค่อนข้างสูง 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง (Streng : S) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง/การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และการจัด

โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
5. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W)        
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
2. บุคลากรขาดความรู้ความช านาญเป็นบางเรื่อง 
3. บุคลากรยังขาดการประเมินผลของแต่ละฝ่ายงาน 

 
โอกาส (0pportunities : O) 

1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคคลากร จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานบุคคลในระดับอ าเภอ และจังหวัด 

 
อุปสรรค (Threats : T)          

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ 
2. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาในหน่วยงาน 
3. นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความชัดเจน

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจนใน
การด าเนินงาน 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
 

      “ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

 
    5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จดัให้มีและบ 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)) 

 
5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(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 และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 (มาตรา 16(5)) 
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

                5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

       (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

       (มาตรา 16(17)) 
(5) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(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) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

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

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(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)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
           (มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
      การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
      (มาตรา 17(3)) 
(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
      สว่นท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
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ภารกิจทั้ง   7   ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

           ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
3. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 

               มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ 

              ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารสว่นต าบลจะด าเนินการ  
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ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
 
 

                           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนดให้เป็นขนาดกลาง  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน  ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม  มีกรอบอัตราก าลัง
จ านวนทั้งสิ้น 30 อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น
จากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ จึงต้อง
มีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ขึ้น  โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

8.1   โครงสร้าง           

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ

ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ

ดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    

อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม

ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ

พิจารณาตั้งเป็นส่วนตอ่ไป  ดังนี้         
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานกิจการสภา 
-  งานอื่นๆท่ี ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
1.2   งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน   
-  งานวิชาการ   
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานอื่นๆ ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
1.2   งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน   
-  งานวิชาการ   
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

-1- -1- -1- 

-1- 

8.  โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
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ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
-  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
-  งานสุขาภิบาลอาหารและการประกอบการ 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  
-  งานชีวอนามัย 
1.4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.3 งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมและรักษาความสะอาดและ   
   สิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานติดตามและตรวจสอบ 
1.5  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1.5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคม 
-  งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
1.5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา 
   และผู้พิการ 
1.5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
-  งานส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมกิจกรรมสตรี 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
  1.6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  1.6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-  งานวิชาการและส่งเสริมปศุสัตว์   

1.3  งานกฎหมายและคด ี
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
-  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
-  งานสุขาภิบาลอาหารและการประกอบการ     
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม -  งานชีวอนามัย 
1.4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.3 งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมและรักษาความสะอาดและ 
   สิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานติดตามและตรวจสอบ 
1.5  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
1.5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคม 
-  งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
1.5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา 
   และผู้พิการ 
1.5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
-  งานส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมกิจกรรมสตรี 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
  1.6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  1.6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-  งานวิชาการและส่งเสริมปศุสัตว์   
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.7  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานดูแลรักษาความสะอาดแหล่ง 
   ท่องเที่ยว 
-  งานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน     
-  งานวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว    
-  งานบริการการท่องเที่ยว  งานพัฒนา  
   แหล่งท่องเที่ยว 
1.8  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ ป้องกัน และฟ้ืนฟู 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานกู้ภัย 
 
 
 

1.7  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานดูแลรักษาความสะอาดแหล่ง 
   ท่องเที่ยว 
-  งานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน     
-  งานวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว    
-  งานบริการการท่องเที่ยว  งานพัฒนา  
   แหล่งท่องเที่ยว 
1.8  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ ป้องกัน และฟ้ืนฟู 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานกู้ภัย 
1.9  งานกิจการสภา 
    -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
    -  งานการจัดการประชุม 
    -  งานอ านวยการและประสานงาน 
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ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 

  -    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 

  -    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.5 งานสารบรรณ 
-  งานรับ/ส่ง หนังสือ 
-  งานร่าง/โต้ตอบหนังสือ 
-  งานเก็บรักษา  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 
 
 
 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

3.5  งานสารบรรณ 
  -  งานรับ/ส่ง หนังสือ 
  -  งานร่าง/โต้ตอบหนังสือ 
  -  งานเก็บรักษา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    4.1.1  งานบริหารการศึกษาและ 
   ส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
           -  งานกิจกรรมโรงเรียน 
           -  งานวิชาการโรงเรยีน 
           -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    4.1.2 งานศาสนาและวัฒนธรรม 
           -  งานกิจกรรมศาสนาและ 
              วัฒนธรรม 
          -  งานส่งเสริม ฯ 
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ     

   - งานกีฬา 
          - งานนันทนาการ 
 
 
 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4.1 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    4.1.1  งานบริหารการศึกษาและ 
   ส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
       -  งานกิจกรรมโรงเรียน 
       -  งานวิชาการโรงเรียน 
       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    4.1.2 งานศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจกรรมศาสนาและ 
              วัฒนธรรม 
       -  งานส่งเสริม ฯ 
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ     

- งานกีฬา 
       - งานนันทนาการ 
4.3 งานโรงเรียน 
       -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
       -  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
       -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -  งานติดตามประเมินผล 
4.4  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
       -  งานวิชาการและส่งเสริม  พัฒนาการ
เด็ก 
       -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -  งานติดตามประเมินผล 
4.4  งานสารบรรณ 
       -  งานรับ/ส่ง หนังสือ 
       -  งานร่าง/โต้ตอบหนังสือ 
     -  งานเก็บรักษา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองสวัสดิการสังคม   
4.1 งานสวัสดิการสังคม   
      - งานสวัสดิการสังคม 
      - งานการจัดระเบียบชุมชน 
      - งานการพัฒนาชุมชน 
 4.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ     
  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ 
  เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม 
สงเคราะห์ภาคเอกชน  
- งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท  
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
- รวบรวมแผนงานและโครงการ 
- สนับสนุนและร่วมมือปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
    4.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน 

- งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน  
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแกชุ่มชน  
- งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ   ให้แก่ชุมชน 
- งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

5. กองสวัสดิการสังคม  
4.1 งานสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิการสังคม 
      - งานการจัดระเบียบชุมชน 
      - งานการพัฒนาชุมชน 
4.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม 
สงเคราะห์ภาคเอกชน  
- งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท  
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
- รวบรวมแผนงานและโครงการ 
- สนับสนุนและร่วมมือปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
4.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน 

- งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน  
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแกชุ่มชน  
- งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ   ให้แก่ชุมชน 
- งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

 

 

/4.งานธุรการ... 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
         ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
           1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
           2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน  
การลาออก ฯ 
           3. ข้อมลูอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่  2 การวิ เคราะห์ การใช้ก าลั งคน  วิ เคราะห์ ว่าปั จจุบัน ใช้ก าลั งคนได้ เหมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคนในองค์การ 
       แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
           1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
          2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 

      6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
   7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 

8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต 

9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามา ใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 



 
 

หน้า ๗๘ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

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

               สูตรในการค านวณ 
 

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

 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการ

ระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่ง
ใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
น าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 



 
 

หน้า ๗๙ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2561 – 2563 
 

กรอบ

อัตรา

ก าลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 1 1 1 1 - - -
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น 1 1 1 1 - - -
ส านักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1 -  -  -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  -
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 -  -  -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -
ลูกจ้างประจ า
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป (คนสวน) 1 1 1 1  -  -  -
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป (คนงานจัดเก็บรายได้) 1 1 1 1 - -  -
กองช่าง
นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 -  -  -

ท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

อัตราก าลังคน เพ่ิม/ลด
หมายเหตุส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่ง

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

หน้า ๘๐ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 

ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 
 

กรอบ

อัตรา

ก าลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองการศึกษาฯ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  -
โรงเรียน อปท. (อนุบาล)
ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 1 1 1 +1  -  - เงินอุดหนุน

ครู - 1 1 1 +1  -  - เงินอุดหนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ครู 3 3 3 3 - -  - เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2  -  -  - เงินอุดหนุน

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1  -  -  -
กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
นักพัฒนาชมุชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  -  - 1 1 - +1  - ก าหนดเพ่ิม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 -  -  -
รวม 28 30 31 31 +2 +1 -

ส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่ง
อัตราก าลังคน เพ่ิม/ลด

หมายเหตุ
ท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๘๑  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

  
 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทัง้หมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 นกับริหารงานท้องถ่ิน (ปลัด อบต.) กลาง 1 1 565,680 1 1 1  -  -  - 15,480 15,960 16,440 581,160   597,120   613,560   
2 นักบริหารงานท้องถ่ิน (รองปลัด อบต.) ต้น 1 1 347,640 1 1 1  -  -  - 11,880 14,280 14,640 359,520   373,800   388,440   

ส านักงานปลัด อบต.
3 นักบริหารงานทัว่ไป ต้น 1 1 353,640 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 12,960 365,760   378,360   391,320   
4 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 229,920 1 1 1  -  -  - 7,680   7,680   8,400  237,600   245,280   253,680   
5 เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720   9,720   9,720 307,620   317,340   327,060   
6 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 6,240   6,120   6,000  165,660   171,780   177,780   

ลูกจา้งประจ า
7 นักจัดการงานทัว่ไป - 1 1 238,260 1 1 1  -  -  - 7,440   7,560   7,680  245,700   253,260   260,940   

พนักงานจ้างตามภารกิจ

8 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 6,240   6,480   6,720  165,660   172,140   178,860   
9 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 5,520   5,760   6,000  164,940   170,700   176,700   

พนักงานจา้งท่ัวไป
10 คนงานทั่วไป (คนสวน) - 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - -      -      -      108,000   108,000   108,000   

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

 



 
 

หน้า ๘๒  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทัง้หมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองคลัง

11 นกับริหารงานการคลัง ต้น 1 1 371,760 1 1 1  -  -  - 12,960 13,440 13,320 384,720   398,160   411,480   
12 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 1 1 181,680 1 1 1  -  -  - 6,960   7,440   7,440  188,640   196,080   203,520   

พนักงานจ้างตามภารกิจ

13 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 5,880   6,120   6,360  165,300   171,420   177,780   
พนักงานจา้งท่ัวไป

14 คนงานทั่วไป (คนงานจัดเก็บรายได้) - 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - -      -      -      108,000   108,000   108,000   
กองช่าง

15 นักบริหารงานช่าง ต้น 1 1 260,520 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,280 271,440   282,600   293,880   
16 นายช่างโยธา ปง 1 1 207,540 1 1 1  -  -  - 6,000   14,280 14,640 213,540   227,820   242,460   

พนักงานจา้งท่ัวไป
17 คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างท่ัวไป) - 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 -      -      108,000   108,000   108,000   

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๘๓  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทัง้หมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองการศึกษาฯ

18 นักบริหารงานการศึกษา ต้น 1 1 378,360 1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,440 391,320   404,640   418,080   ว่าง
19 นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 245,280 1 1 1  -  -  - 8,400   8,880   8,640  253,680   262,560   271,200   

โรงเรียน อปท. (อนุบาล)

20 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1  - 1 1 1 +1  -  - ว่าง
21 ครู 1  - 1 1 1 +1  -  -  ว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
22 ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 1) คศ.1 1 1 1 1 1  -  -  -
23 ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 2) คศ.1 1 1 1 1 1  -  -  -
24 ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน 3) ครูผู้ช่วย 1 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

25 ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนนุ 4) - 1 1 1 1 1  -  -  -
26 ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนนุ 5) - 1 1 1 1 1  -  -  -
27 ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนนุ 6) - 1 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจา้งท่ัวไป
28 คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างท่ัวไป) - 1  - 108,000 1 1 1 +1  -  - -      -      -      108,000   108,000   108,000   

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

 
 
 



 
 

หน้า ๘๔  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ/ จ านวน

อันดับ ทัง้หมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองสวัสดิการสังคม

29 นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ต้น 1 1 347,640 1 1 1  -  -  - 11,880 12,240 12,960 359,520   371,760   384,720   
30 นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก. 1 - 355,320  - 1 1  - +1  -  - 355320 12,000  - 355,320 367,350 ก าหนดเพ่ิม

31 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 1 1 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720   9,720   9,720 307,620   317,340   327,060   
5,569,083 6,107,166 6,305,559 

(10) 5,569,083 6,107,166 6,305,559 
(11) 1,113,817 1,221,433 1,261,112 
(12) 6,682,900 7,328,599 7,566,671 

22.33 23.32 22.93

***หมายเหตุ*** บาท
บาท
บาท

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

รวม
หักยอดประมาณเงินอุดหนุน (เช่น เงินเดือนครู/ผดด./ขรก.ถ่ายโอน ซ่ึงเบิกจากงบท่ีกรมจดัสรร) **ไม่ต้องใส่สูตรค านวณ**
ยอดรวมคงเหลือ (คือ ค่าใช้จา่ยสุทธิท่ี อปท.ต้องเบิกจา่ยจากงบประมาณของ อปท.)
ประมาณการประโยขน์ตอบแทนอ่ืน 20% (คิดจากร้อยละ 20 ของค่าใช้จา่ยจริง)
รวมเป็นค่าใช้จา่ยบุคคลท้ังส้ิน (10)+(๑๑)

คิดเป็นร้อยละ....ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  (12)*100/งบประมาณปี 61

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 29,925,000.00                     
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 31,421,250.00                     
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 32,992,312.50                     

 
 

 



 
 

หน้า ๘๕  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการ ของ อบต.แม่สาบ 
 

ปลัด อบต. 

(นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

                

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับต้น) 

          

 

              

                

  

 

 

 

  

 

         

       
 

ส านักงานปลัด 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- งานกิจการสภา 
 

 
 

กองคลัง 

- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานสารบรรณ 

 

กองช่าง 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานสารบรรณ 

 

กองการศึกษาฯ 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสารบรรณ 

 

กองสวัสดิการสังคม 

- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานธุรการ 

 



 
 

หน้า ๘๖  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

งานบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

 

งานนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(1) 
 

งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(1) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(1) 
 

งานกฎหมายและคดี 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

(1) 
 

โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. 
 

 หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
  

 

   

 
   

         

         

                  

             

 

 

                    

 
                

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 1 2 1 2 1 8 

งานส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 
 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 
 

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ (1) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1) 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยปฏิบัติงาน (1) 
 นักจัดการงานท่ัวไป (ลจ.) (1) 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
  (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
 พนักงานขับรถยนต ์
(พนง.จ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ) (1) 
 คนสวน  (พนง.จ้างท่ัวไป)  (1) 
 
 

 

 

งานกิจการสภา 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

 เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

   ปฏิบัตงิาน (1)  

 

 

 เจา้พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน (1)   

 

 



 
 

หน้า ๘๗  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(1) 
 

 

งานการเงินและบัญช ี
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(1) 
 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(1) 
 

 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 
 

 

งานสารบรรณ 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(1) 
 

 คนงานจัดเก็บรายได้ (1) 
(พนง. จ้างทั่วไป) (ว่าง) 
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
(พนง.จ้างตามภารกิจ) 
 

 

โครงสร้างกองคลัง 
  

 

      

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 - 1 - 1 1 4 

 



 
 

หน้า ๘๘  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
( นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(1) 

 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (1) 
 คนงานทั่วไป (1)  

(พนง. จ้างทั่วไป)  
 

งานก่อสร้าง 

( นักบริหารงานช่าง 

ระดับต้น) (1) 

 

งานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร 

( นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) (1) 
 

งานผังเมือง 
( นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) (1) 

งานสารบรรณ 
( นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) (1) 
 

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

( นักบริหารงานช่าง  
ระดับต้น ) (1) 

 
 

          

โครงสร้างกองช่าง 
 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 - 1 - - 1 3 



 
 

หน้า ๘๙  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (1) 

 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ (1) 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
( นักบรหิารงานการศกึษา  

ระดบัต้น) (1) 
 

 

งานสารบรรณ 
( นักบริหารงานการศึกษา  

ระดับต้น ) (1) 
 

 ครูผู้ดูแลเด็ก (3)  
 ผู้ดูแลเด็ก (3)  

(พนง.จ้างตามภารกิจ) 

งานกีฬาและนันทนาการ 
( นักบรหิารงานการศกึษา  

ระดับต้น) (1) 
 

งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

( นักบรหิารงานการศกึษา  
ระดับต้น) (1) 

 

งานโรงเรียนอนุบาล 
( นักบรหิารงานการศกึษา  

ระดับต้น) (1) 
 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (1) (ว่าง) 
 คร ู(1) (ว่าง) 
 คนงานทั่วไป (1) (ว่าง) 

(พนง. ทั่วไป) 
 

                  

โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 
 
ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจ า ครูผูดู้แลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 1 - - 3 3 - 8 



 
 

หน้า ๙๐  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) (1) 

 

งานสงัคมสงเคราะห ์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) (1) 
 

 

งานสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) (1) 
 

 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) (1) 
 

 นักพัฒนาชุมชุน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิาน 

(ปง.) (1)  
 

 

งานธุรการ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) (1) 
 

 นักพัฒนาชุมชุน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิาน 

(ปง.) (1)  
 

 นักพัฒนาชุมชุน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิาน 

(ปง.) (1)  
 

 นักพัฒนาชุมชุน (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิาน 

(ปง.) (1)  
 

 

โครงสร้างกองสวัสดกิารสังคม 
 

  

      

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 1 1 - - - 3 

 



 
 

หน้า ๙๑  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.แมส่าบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 
ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี  1 

 

 
ล11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 
 
 
 

คุณวุฒิ เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต าแหน่ง เงิน ค่าตอบแทน

1 นายณรงค์เดช ไชยมลู ปริญญาโท 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 421,080    84,000    84,000     589,080  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (35,090 x  12) (7,000 x 12) (7,000 x 12)

2 นายปรีชา คุณแสน ปริญญาโท 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 329,760    42,000    -                 371,760  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (27,480 x 12) (3,500 x 12)

ส านักงานปลัด อบต.
3 นางสาวมยุรี ไชยสุภา ปริญญาโท 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 329,760    42,000    -                 371,760  

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (27,480 x 12) (3,500 x 12)

4 นางสาวชนิดาภา เรือนแก้ว ปริญญาตรี 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 241,440    -                -                 241,440  
5 นายสันทัด อนุมาศ ปวส. 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 159,420    -                159,420  
6 ส.อ.หญิง วิลาวัลย์ ไชยสุภา ปริญญาตรี 13-3-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 13-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 159,420    -                159,420  

ลูกจ้างประจ า
7 นางสาวบุญน า นิยรัตน์ ปริญญาตรี - นักจัดการงานท่ัวไป - นักจัดการงานทั่วไป - 236,640    -                -                 236,640  

พนักงานจ้างตามภารกิจ
8 นางสาวพัชรา ตะถาขัด ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 159,840    -                -                 159,840  
9 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 159,420    -                -                 ว่างเดิม

พนักงานจ้างท่ัวไป
10 นายบุญส่ง อินตะนิ ม.ปลาย - คนงานท่ัวไป (คนสวน) - - คนงานท่ัวไป (คนสวน) - 108,000    -                -                 108,000  

เงินเดือน

เงินเดือน
ท่ี ช่ือ-สกุล

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่
หมายเหตุ

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่งระดับ ต าแหน่ง ระดับ
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คุณวุฒิ เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต าแหน่ง เงิน ค่าตอบแทน

กองคลัง
11 นางสาวสุวารินทร์ จอมค า ปริญญาโท 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 349,320    42,000    -                 391,320  

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (29,110 x 12) (3,500 x 12)

12 นางสาวพรวิมล ตาติเส ปริญญาตรี 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 194,280    -                -                 194,280  
พนักงานจ้างตามภารกิจ

13 นางสาวจิราภรณ์ ไชยสุภา ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 159,420    -                159,420  
พนักงานจ้างท่ัวไป

14 - คนงานท่ัวไป (คนงานจัดเก็บรายได้) - - คนงานท่ัวไป (คนงานจัดเก็บรายได้) - 108,000    -                -                 ว่างเดิม
กองช่าง

15 นายวัชรินทร์ นนทวาสี ปริญญาโท 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 276,960    42,000    -                 318,960  
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (23,080 x 12) (3,500 x 12)

16 นายอนุศาสน์ มณีรัตน์ ปวส. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 162,000    -                -                 162,000  
พนักงานจ้างท่ัวไป

17 นายพลกฤต บุตรดี ปวส. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    -                -                 108,000  

หมายเหตุ
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน

ท่ี ช่ือ-สกุล
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน
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คุณวุฒิ เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต าแหน่ง เงิน ค่าตอบแทน

กองการศึกษาฯ
18 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 393,600    42,000    -                 ว่างเดิม

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

19 นางรัตนา วงค์ศิริ ปริญญาโท 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 260,520    - - 260,520  
โรงเรียน อปท.

20 - - - 37549 ผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - เงินอุดหนุน
21 - - - 37550 ครู - - - เงินอุดหนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
22 นางสาวสายสุนีย์ กลันยา ปริญญาตรี 50-2-0159 ครู คศ.1 50-2-0159 ครู คศ.1 253,800    -                -                 เงินอุดหนุน
23 นางธัญญรัตน์ จะหละ ปริญญาตรี 50-2-0160 ครู คศ.1 50-2-0160 ครู คศ.1 269,400    -                -                 เงินอุดหนุน
24 นางสมพร พะแป่ ปริญญาตรี 50-2-0390 ครู ครูผู้ช่วย 50-2-0390 ครู ครูผู้ช่วย 214,920    -                -                 เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
25 นางสาวคนึงนิจ สุวรรณ์ทอง ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 159,420    -                -                 เงินอุดหนุน
26 นางอ าไพร บุญวงค์ ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 159,420    -                -                 เงินอุดหนุน
27 นางนงลักษณ์ อุตมะติง ม.ปลาย - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 159,420    -                -                 159,420  

พนักงานจ้างท่ัวไป
28 นายชัยภัทร สิทธิกัน ปริญญาตรี - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    -                -                 108,000  

กองสวัสดิการสังคม
29 นางสุพรรณี อุตมะติง ปริญญาโท 13-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 13-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 323,760    42,000    -                 365,760  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (26,980 x 12) (3,500 x 12)

30 13-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 13-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 355,320 -                -                 ก าหนดเพ่ิม
31 นายวิทวัฒน์ จันตานนท์ ปริญญาตรี 13-3-11-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 13-3-11-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 159,420    -                -                 159,420  

หมายเหตุ
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน

ท่ี ช่ือ-สกุล
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยให้
ความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งองค์กรจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของ
บุคลากรให้เหมาะสม โดยองค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบไว้ดังนี้ 
 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัด
ขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะสายงานของบุคลากร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอด
จนถึงการขอรับค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูและ หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ  
 4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้สูงขึ้น 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนลง ลดความซ้ าซ้นของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาล
ก าหนด 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล 
  

  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เห็นสมควร ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม  

จริยธรรมและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ดังนี้   
 

1. ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการและลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่
อยู่เวรให้บันทึกเวรประจ าวัน 

2. กรณีไปติดต่อราชการหรือกิจจ าเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและลงบันทึกในสมุด
อนุญาตทุกครั้ง 

3. ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการต่อประชาชนอย่างยิ้มแย้ม  แจ่มใส รวดเร็วถูกต้องอย่าง
มีคุณธรรม 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันประสานงานกันทุกภาคส่วนในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
กรณีเกิดปัญหาควรปรึกษาผู้ร่วมงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  ชุมชน และประเทศชาติ  

5. อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ 
6. ให้จัดเตรียมเอกสารและแนะน าถึงขั้นตอนในการติดต่อท าธุรกรรมในส่วนต่างๆ  

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบอื่นๆและลดขั้นตอนในการท างานให้รวดเร็วขึ้น 
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส และไม่ใช้อ านาจและหน้าที่แสวงหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง  ญาติมิตรและพวกพ้อง 
8. จัดเก็บดูแลเอกสารข้อมูลทุกภาคส่วนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
9. จัดท ารายงานประเมินผลงานที่รับผิดชอบทุกๆ 1 เดือน 
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