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แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

……………………………….. 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 

 
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อ ง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของ
บุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 
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 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
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  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 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
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 
   

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.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 
 2.1 วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2.1.2 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 
  2.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
  2.1.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่   

2.1.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
  2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานของ องค์การบริหารพนักงานส่วนต าบลแม่สาบ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.1.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.1.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และ
สนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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 2.2 ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีอัตราก าลังที่ เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือ         

ในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได ้
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 

 
  
3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี          
ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่
เกิน 2 ตน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 

   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ     
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น        
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บรรลุผลตามพันธกิจที่ ตั้งไว้   
จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่       
ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งได้น าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหาร  
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจให้สอดคล้องและ
เหมาะสม  กล่าวคือ 
 
 



๕ 
 

  ยุทธศาสตร์หลักท่ี  คสช.  ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันมีท้ังหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
  4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ
และสังคม 
  6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
  8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน  และประชาคมโลก 
  9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น     
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 - ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
       

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล             
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  
 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 



๖ 
 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขง่ขันท้ังในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต  และการ
ประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม                       
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
 - การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 - การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรมจิตสาธารณะและประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
 - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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 กลยุทธ์ 
 1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง
ทางตรง      และทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ าดินอากาศขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น
และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์หวงแหนลดข้อขัดแย้งและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน                    
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
 - การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายในมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน       
เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความม่ันคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกประชารัฐ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันแล ะบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 - ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
 - การบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่

“นครแห่งชีวิตและความมั่นคง” 
(City  of  Life  and  Prosperity) 

(เมืองทีใ่ห้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 

เศรษฐกิจสมดุล 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยั่งยืน 

สังคมน่าอยู่ 

การท่องเที่ยว 

พลังงาน 

อากาศ 

ป่าไม ้

การเกษตร 

การค้า การลงทุน 

ดิน 

น้ า 

สิ่งแวดล้อม 

แรงงาน 

การสาธารณสุข 

ความปลอดภัย 

ศาสนา/วัฒนธรรม การศึกษา 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 



๙ 
 

ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล  :  MICE CITY, Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง  :  Northern  Land port 
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  :  Northern Food Valley 
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  :  Education Hub 
 5. เมืองศูนย์กลางแพทย์และบริการสุขภาพ  :  Medical and Health Hub 
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  :  Diversity of Nature and Culture    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “นครแห่ง
ชีวิตและความม่ันคง” (City of Life and Prosperity) จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ให้คุณค่าแก่ทุกชีวิต
ที่อาศัยอยู่และมาเยือน  เป็นเมืองที่มีความมั่นคั่งและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
  โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่
ระดับสากล 
  4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า      
การลงทุน  สู่สากล  
  โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและประกอบ
ธุรกิจ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต  
และการประกอบธุรกิจ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา  และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ  ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
  3. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 
  4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของ
ประชากร 
  6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สามารถอ านวยประโยชน์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
  2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตรายให้
มีคุณภาพดีข้ึน  และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ  อากาศและภัยธรรมชาติ 
  3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์  หวงแหน  ลดข้อขัดแย้ง  และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  การเสริมสร้างความม่ันคง มุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน  
  โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความม่ันคงภายใน  มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
  2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล 
  โดยมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 



๑๑ 
 

- วิเคราะห์ความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

“ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
 

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

 

พันธกิจ 
 (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ 
 (3) อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
 (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานมีความสะดวกและครบครัน 

                     2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 

                     3. ประชาชนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมในกิจกรรมทางด้านศาสนา 

                     4. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีพลานามัยดี 
                     5. ประชาชนมีความรู้และรับข่าวสารที่ทันสมัย 

                     6. มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมภายในชุมชน 

                     7. สิ่งแวดลอ้มไม่เป็นมลพิษ 
 

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 



๑๒ 
 

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

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

2.   เป้าหมายการพัฒนา 
- ระดับรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพร้อมของ

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

กระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     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 และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป     
     3.  แนวทางการด าเนินงาน 

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



๑๓ 
 

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

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

      3.  แนวทางด าเนินงาน 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
-  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

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 

 



๑๔ 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.  วัตถุประสงค์ 
       -   เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.  เป้าหมายการพัฒนา 
       -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

ชุมชน เกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้า
ระวัง ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

       -  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ
เป็นระบบ 

      3.  แนวทางด าเนินงาน 
       -    ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
       -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
       -    กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 

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 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

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 

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 

 



๑๖ 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทาง
ระบายน้ า แหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคอุปโภค 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการ
ระบบการใช้น้ า 

นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทุกหมู่บ้าน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมราง
ระบายน้ าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้มีอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการในระบบเหมือง
ฝาย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบน้ าเพ่ือ
การเกษตรและเพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอตลอด
ฤดูกาล 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
2.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการบริหาร
จัดการชุมชน 

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ประกอบ
อาชีพที่สามารถพ่ึงตนเองได้  โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนรวมทั้งในการรวมกลุ่ม  ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนที่สามารถยืมไปประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้แบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพ 
ขยายผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายองค์กรใน 
ชุมชนที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้าง
เครือข่ายระหว่างชุมชนกับตลาดภายนอก 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และความเข้าใจถึงการ
พัฒนาและการด าเนินการ 
 

 



๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในต าบลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประชาชนอยู่ดี กินดี 
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
นโยบายการพัฒนาด้านการเกษตร 
จัดให้มีการพัฒนาทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ และอาชีพของ
ราษฎรที่อาศัยท ามาหากิน ในพ้ืนที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้
และน าไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนได้  โดยจะด าเนินการ
ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการในระบบ 
เหมืองฝาย เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบน้ า
เพ่ือการเกษตรและเพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงทั้ง
ด้านการผลิตและการตลาด 
๓.  การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างประสิทธิภาพ สมดุล
และยั่งยืน เพ่ือสร้าง พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดงานดอกไม้บานและผลผลิต
ทางการเกษตรต าบลแม่สาบ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลแม่สาบให้รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการตลาด ให้กับเกษตรกร 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงทั้ง
ด้านการผลิตและการตลาด 
7. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างประสิทธิภาพ สมดุล
และยั่งยืน เพื่อสร้าง พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในชุมชน 
3.การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
 
 

นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
จัดให้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเอ้ืออ านวยต่อความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจะด าเนินการดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร 
๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน                 
ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างประสิทธิภาพ สมดุล
และยั่งยืน เพื่อสร้าง พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน 
๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะ และของเสีย 
ในชุมชน โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  เปลี่ยน 
ขยะที่ไร้ค่าให้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
1.ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันส าคัญของชาติ 
2.ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น 

นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม   
จัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชน
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น และต้อง
ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องดังกล่าว 
 



๑๙ 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนและสังคม 
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิง
บูรณาการ 
2.ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
3.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
4.การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 
5.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีศักยภาพ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ท าให้ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด าเนินไปด้วยความมั่นคง ประชาชนได้รับ 
บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด ภาวะที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และองค์กร เพ่ือ
สุขภาพต่างๆ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและการกีฬาเพ่ือมวลชน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา 
สวนสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับประชาชนในต าบลได้มี
สถานที่พักผ่อนและท ากิจกรรมนันทนาการ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์
เยาวชนต าบลแม่สาบ รวมทั้งการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่สาบให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลแม่สาบ 
นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  จัดให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านการศึกษา มีให้
ประชาชนภายในต าบลได้รับการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจะด าเนินการดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ให้มีการจั ด
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
เปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและเพียงพอ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการจัดการศึกษาแก่
เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหลักสูตรของท้องถิ่นในการศึกษา

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับทุกคนและสร้างเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสามารถบริการให้
ความรู้กับชุมชนและผู้สนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง
และความสงบ 
1.การส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
3.การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

นโยบายการรักษาความม่ันคงและความสงบ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทุก
หมู่บ้าน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที ตลอดถึงพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 
1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดี 
2.ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือ
การบริการที่ดี 
 

นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  จัดให้มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสามารถของหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
การบริหารรัฐกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วน โดยจะด าเนินการ 
ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมให้
ความรู้  ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทาง
การเมืองและพัฒนาท้องถิ่น 
๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและราษฎรในชุมชน 
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและสถานที่ปฏิบัติงานให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
๗.ส่งเสริมคนดี พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความก้าวหน้าในการรับ
ราชการ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนตระหนักถึงประชาชน คือคนส าคัญมีจิตอาสาในการ
ให้บริการที่ดีและประทับใจ 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
 ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 
3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับ

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลแม่สาบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีโครงสร้าง
ส่วนราชการ 5 ส่วน ได้แก่ 1.ส านักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษาฯ 5.กองสวัสดิการสังคม    
6.หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตาม
แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ประกอบด้วย 
 

(1)  ส านักปลัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  
8  งาน  ดังนี้ 

  (1.1)  งานบริหารงานทั่วไป 
  (1.2)  งานนโยบายและแผน 
  (1.3)  งานกฎหมายและคดี 
  (1.4)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (1.5)  งานส่งเสริมการเกษตร 
  (1.6)  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (1.7)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (1.8)  งานกิจการสภา 
 

  (2)  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ       
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงิน
ต่างๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท า
งบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  5  งาน  
ดังนี้ 
   (2.1)  งานการเงิน 
   (2.2)  งานบัญชี 
   (2.3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   (2.4)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
   (2.5)  งานสารบรรณ 



๒๒ 
 

  (3)  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้างงาน  
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  การควบคุม      
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 5 งาน  
ดังนี้ 
   (3.1)  งานก่อสร้าง 
   (3.2)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   (3.3)  งานประสานสาธารณูปโภค 
   (3.4)  งานผังเมือง 
   (3.5)  งานสารบรรณ 
 
  (4)  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา     
และพัฒนาการการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบ
การศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  งานฝึกงานและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด
งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  การศึกษา
นอกโรงเรียน  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  5  งาน  ดังนี้ 
   (4.1)  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   (4.2)  งานกีฬาและนันทนาการ 
   (4.3)  งานโรงเรียน 
   (4.4)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (4.5)  งานสารบรรณ 
 
  (5)  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์  การ
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การ
จัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษา
แนะน า  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   โดยแบ่งส่วนราชการเป็น        
4  งาน  ดังนี้ 
   (4.1)  งานสวัสดิการสังคม 
   (4.2)  งานสังคมสงเคราะห์ 
   (4.3)  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   (4.4)  งานสารบรรณ 
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  (6)  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ         
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ
และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งาน
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  :  Supply  pressure  เป็นการน า
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  
การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  
ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า
ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ    
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542 
 
ภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566) ของ                  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  มีดังนี้ 

ด้านการบริหารงานบุคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วย 
ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคล ร้อยละ 

2564 30,555,000.00 9,055,296.00 29.64 
2565 32,082,750.00 9,300,168.00 28.99 
2566 33,686,778.50 9,547,156.00 28.34 

 
 
 
 



๒๔ 
 

อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ที่มีคนครองต าแหน่ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2564 

ส่วนราชการ 
พนักงาน 
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงาน 
จ้างท่ัวไป รวม 

(คน) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปลัด อบต. 1 - 1 - - - - - - - - - 1 
รองปลัด อบต. 1 - 1 - - - - - - - - - 1 
ส านักงานปลัด - 3 3 - 1 1 - 1 1 1 - 1 6 
กองคลัง - 2 2 - - - - - - - 1 1 3 
กองช่าง 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - 3 
กองศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

- 3 3 - - - - 3 3 - - - 6 

กองสวัสดิการสังคม 1 2 3 - - - - - - - - - 3 
รวม 5 10 15 - 1 1 1 4 5 1 1 2 23 

**พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  23  คน  โดยสามารถจ าแนก
ตามรายการ  ดังนี้ 
 
(1)  ส่วนราชการ  :  ส านักงานปลัด ประกอบด้วย 
   ข้าราชการ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)    จ านวน 1 อัตรา 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
3. ส านักงานปลัด จ านวนรวมทั้งสิ้น  9  อัตรา 

- หัวหน้าส านักปลัด  อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น     จ านวน 1 อัตรา 
 - นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ     จ านวน 1 อัตรา 

  - เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน     จ านวน 1 อัตรา 
  - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
  - นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจ า)     จ านวน 1 อัตรา  
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน 2 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน 2 อัตรา 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 



๒๕ 
 

(2)  ส่วนราชการ  :  กองคลัง  ประกอบด้วย 
           กองคลัง    จ านวนรวมทั้งสิ้น  4  อัตรา 

- ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 

  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน     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 
 
(3)  ส่วนราชการ  :  กองช่าง  ประกอบด้วย 
 กองช่าง จ านวนรวมทั้งสิ้น  3  อัตรา 
  - ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   จ านวน 1 อัตรา 
  - นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน      จ านวน 1 อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน 1 อัตรา 
 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

(4)  ส่วนราชการ  :  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น  10  อัตรา 
  - ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น   จ านวน 1 อัตรา 
  - นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ     จ านวน 1 อัตรา 
  - ผู้อ านวยการสถานศึกษา      จ านวน 1 อัตรา 
  - คร ูผู้ช่วย       จ านวน 1 อัตรา 

- ครู คศ.2        จ านวน 1 อัตรา 
- ครู คศ.1       จ านวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)           จ านวน 3 อัตรา 

 



๒๖ 
 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

(5)  ส่วนราชการ  :  กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 
 กองสวัสดิการสังคม  จ านวนรวมทั้งสิ้น  3   อัตรา 
   - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อ านวยการท้องถิ่น ระดับตน้ จ านวน 1 อัตรา 
  - นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ     จ านวน 1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน 1 อัตรา 
 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เด็ก เยาวชน 

(6) ส่วนราชการ  :  หน่วยตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวนรวมทั้งสิ้น  1  อัตรา 
  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง
โดยสมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา
ก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย        
งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น       
การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  
Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนใน
ภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณา       
ปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืนก็มีความ
จ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 



๒๗ 
 

  การเก็บสถิติประมาณงาน 
  เมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวน
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบงานนั้น ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

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 งานร่างธุรการที่เกี่ยวข้อง 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 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

2. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  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 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3810-001 

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 

รบัแจ้งเหตุ 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 
 
 
 



๓๐ 
 

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 
งานเลขานุการและงานประชุมคณะผู้ บริหาร
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
หนว่ยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

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 
 



๓๑ 
 

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 
งานฎีกาส 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 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

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 

 
9. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (พนักงานจ้างทั่วไป) 

ล าดับ 
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่องาน

(นาที) 
ปริมาณงาน
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
๑ งานนโยบายและแผน ๑๘๐ ๔๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๐.๘๖๙ 
๒ งานบริหารโครงการ ๓๐ ๘๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๐.๒๘๙ 
๓ งานประสานแผน ๖๐ ๑๕๐ ๙,๐๐๐ ๐.๑๐๘ 
๔ งานบริหารงานทั่วไป ๓๐ ๕๒๐ ๑๕,๖๐๐ ๐.๑๘๘ 

รวม ๑.๔๕๔ 
 
กองคลัง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขทีต่ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 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 

      
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 

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

รวม 3.07 
 



๓๔ 
 

3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  13-3-04-4201-001 

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 เพื่อส่งรายได้ 

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 

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 

 



๓๕ 
 

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 

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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง 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 งานอ่ืนๆที่เกีย่วข้อง 300 60 18,000 0.217 
รวม 2.03 

 
 
 



๓๖ 
 

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 

3 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือ 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  ๆที่เกีย่วข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 150 100 15,000 0.181 
รวม 2.13 

 
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

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     



๓๗ 
 
 

ล าดับ
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้

ปฏิบัติงาน 
7 งานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ 
50 50 2,500 0.030 

8 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.73 
 

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/ช านาญการ  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 



๓๘ 
 

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 



๓๙ 
 

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 
 
 



๔๐ 
 

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 
 
 
2. ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-3801-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 

60 350 42,000 0.254 

2 งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 60 580 34,800 0.420 
3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชน 
60 120 7,200 0.086 

4 งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
การอนามัยและสุขาภิบาล 
 

60 580 34,800 0.420 

รวม 1.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  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 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
1. ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 13-3-12-3205-001 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง 

ๆ ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ 
บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การ
ท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ   และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

20 5,514 110,270 1.33 

รวม 1.33 
 



๔๒ 
 

3.5   การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง  เป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
1.  ต าแหน่ง   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  

เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3810-001 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 
ปีงบประมาณ/ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หมายเหตุ 

ย้อนหลัง 
๓ ปี 

ย้อนหลัง    
๒ ปี 

ย้อนหลัง   
๑ ปี 

  (2560) (2561) (2562)  
๑ งานวางแผนการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ ส ารวจจุด

เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
20 20 20  

๒ งานระงับอัคคีภัย ภัยพิบัติอื่นๆ   10 10 10  
๓ งานกู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 20 

 
25 30 

 
 

๔ งานควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และ
ยานพาหนะต่างๆ 

40 50 60  

๕ งานตรวจสอบ วิเคราะหส์าเหตุการเกิดสาธารณ
ภัย และจัดท าสรุปรายงาน   

25 30 30  

6 งานประสานการท างาน ช้ีแจง ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง ร่วมกันทั้งภายใน และ
ภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือสว่นราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

90 100 100  

7 งานให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   80 80 100  
8 งานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 

 
40 40 40  

9 งานศูนย์บริการทางการแพทย์ฉกุเฉิน (EMS/EMR) 
 

30 50 60  

10 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

70 80 100  



๔๓ 
 

  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณา  ดังนี้     

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      
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          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิด        
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่มีอยู่ดังนี้ 
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย          
การด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จดัสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น  ผู้มีความรู้ความสามารถ         
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีคุณวุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาช่างต่างๆ 
ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของส านักงานปลัด เพ่ือแก้ไขปัญหา และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ      
ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1  อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็ น ต าแหน่งแต่ละงาน        
ซึ่งก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้น
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่ง
ควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

 9.1 เงินเดือน 

 9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 

 9.3 เงินค่าตอบแทนที่จา่ยนอกเหนือจากเงินเดือน 

 9.4 เงนิเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน เช่น 

  - เงินวิทยฐานะ 
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โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มาค านวณเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการ
ค านวณดังนี้ 

 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง
คูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับแรกบรรจุ
กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้
ใช้อัตราเงินเดือนที่เพิ่ม 1 ข้ัน 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อ่ืน 
(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 

 12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 

รวมทั้งปี 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อ่ืน 
(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9,740 

- - 
10,250-9,740=510 

49,480-47,990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 

ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 

ค่ากลาง 29,610 - - - 

 12เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 

รวมทั้งปี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
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2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของ    
ผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพิ่ม 1 ข้ัน 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1,640 - - - 
 12เดือน 519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 
รวมทั้งปี 687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22,700 
7,000 7,000 

23,830-22ม700=1,130 
68,640-66ม490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68,640 - - - 
ค่ากลาง 45,670 - - - 

 12เดือน 548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 19,680 - - - 
รวมทั้งปี 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง
คูณ  12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงิน เดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกันหาร
สองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ

แทนอื่น 
(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 
 
 
 
 
  

1 เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
 12 เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมท้ังปี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ

แทนอื่น 
(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 
(ปวส.) 

  

1 เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 
 12 เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 

รวมท้ังปี 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 
 

กรณีพนักงานจา้งทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพิ่มรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างทั่วไป  

  

1เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมท้ังปี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 
 

กรณี พนั กงานจ้ างตามภารกิ จที่ ได้ รับ เงิน จัดสรร และองค์ การบริหารส่ วนต าบล 
แม่สาบ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
โด ยกรม ส่ ง เส ริม ก ารป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  จั ด ส รรค่ าตอบ แท น ให้  9 ,4 0 0  ค่ าค รอ งชี พ  2 ,0 0 0   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบล แม่สาบ  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท 
(กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี) 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1 เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

 12 เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 

รวมท้ังปี 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 



๔๘ 
 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา
ค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพื่อให้
ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

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

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

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบ 

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได ้

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ
ค านวนระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน 
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่สาบ (การตรวจประเมิน LPA)    
 
 
 



๔๙ 
 

กระจกด้านที่  5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา    
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น           
หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
แล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ กองสวัสดิการสังคม   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้ งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ 
ล้วนเป็นเคร่ืองจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ 
และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

 
 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดั งนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได ้  

 
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา

จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 



๕๐ 
 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเมิงเหนือ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวน
หมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 

 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ  
 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ 
 

ช่ือ 
อบต. 

ขนาด รายได ้
(บาท) 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ส่วน
ราชการ 

จ านวน
ประชากร 

กรอบอัตราก าลัง 
พนง.  

ส่วนต าบล 
พนง.
คร ู

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

อบต.แม่สาบ กลาง 21,900,000 10 5 3,270 16 5 1 7 
อบต.ยั้งเมิน กลาง 29,1๐๐,๐๐๐ 8 ๔ 3,251 15 2 - 22 

อบต.สะเมิงเหนือ กลาง 28,00๐,๐๐๐ 6 ๔ 3,546 17 3 - 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลยั้งเมิน  และ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี  
ประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า 
การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้น
ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะ
ปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า          
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ 
และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

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

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ สามารถวางแผนก าลั งคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ ดั งกล่าวไว้ล่วงหน้า             
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด
สิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยรวม 



๕๒ 
 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 

กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบ  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
   3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

และส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว   

ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
วัน เดือน ป ี รายการที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.ยั้งเมิน 
อบต.สะเมิงเหนือ 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2563 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญของการ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัด และ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  
มีผลวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.แม่สาบ ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปี 2564 -2566  



๕๓ 
 

 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน 
ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้หลัก
บันได 8 ขั้น 
 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี       
เพื่อพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี 
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

   
   1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะกรรมการ  
 3  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะกรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะกรรมการ 



๕๔ 
 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ตามกฎหมายจัดตั้งองคก์รปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ใหส้ามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 

 ๔ . ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยให้    
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจและ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 270  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับ
หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ     
มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้าน
อาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้อง
กับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ดังนี้ 
 

 



๕๕ 
 

  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้
เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 
 

  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ  
มีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 
- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   

การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 
 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส #   

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ  
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ ให้ เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
 

 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ
ในองค์กรแล้ว จึงด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  5 ส่วน
ราชการ 
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การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด   
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น  
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งใน          
เชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่างๆ และ
ปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง

ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน          
ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 
 
 

 2.1 งานการเงินและบัญชี 
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2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง  จะเน้นที่เรื่องการเงิน       
การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

 3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสาย
งานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต ารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
 4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน

การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งใน           กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 
 
 5. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่ว่าด้วย การสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัด



๕๘ 
 

ระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน า  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
5.3 งานพัฒนาชุมชน 

 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการการเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ       
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  
เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่
ละคนม ี

 
 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  
ป รับ ป รุ ง   บ ารุ งรักษ าถนน  สะพาน   ท างเท้ า          
ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้ เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  
สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา / ผช.นายช่างฯ 
 



๕๙ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกัน โรคติดต่อ 
ให้บริการด้านทันตกรรม  การจัดให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน 
และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
  
 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักป้องกันและบรรเทาฯ 
- คนงานทั่วไป  

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม
ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่ง
เสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชน
นอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู / ผดด. 

- การเพ่ิมรายได้   ลดรายจ่าย พัฒนาทั กษะฝีมือ 
ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่
มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.พัฒนาชุมชน 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่
ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  
สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง   
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- นักป้องกันและบรรเทาฯ 



๖๐ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากร     
ทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่
ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่าย   
สินค้าการเกษตรการ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.พัฒนาชุมชน 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ          
คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้
สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   
ในสังกัด   
 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.การเงินฯ 
- คนงานทั่วไป 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึง
ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการ
แก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้              
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลัง
ของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 บันไดขั้นที่ 5  การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ ใช้คือ          
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ    
มีภารกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านงานพัสดุ ด้านงานบริการ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือ
เป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องด้วยเหตุผล
ดังนี้ 
 

อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1 
ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

2 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษา 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

3 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

1 
ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

4 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

คร ู
(ครูผู้ช่วย) 
เอกปฐมวัย 

1 
ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

5 
 

กองคลัง 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

6 
 

ส านักงานปลัด 
 

พนักงานขับรถ 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
อัตราก าลังท่ียังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่งจาก

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1 ส านักงานปลัด นักป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
ปก./ชก. 

1 2564   เนื่องจากปัจจุบันงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ  มีภารกิจที่ส าคัญและมีปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน เช่น งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่ า ง ๆ  บั น ทึ ก ภ า พ ส ถ า น ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย            
การจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ    
งานควบคุม ดูแลเป็นพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
กู้ภัย งานสนับสนุนช่วยเหลือกรณี เกิดเหตุ    
เพลิงไหม้ต่างๆ ฯลฯ และต้องปฏิบัติงาน 24 
ชั่ ว โมง จึ งขอปรับปรุงและตัด โอน  เพ่ื อให้
เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ
งานต่อไป แต่เนื่องจากต้องควบคุมรายจ่ายด้าน
งานบุคคล จึงจ าเป็นต้องขอปรับปรุงและตัดโอน 
จากต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  เป็นต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ านวน  1 อัตรา  

2 ส านักงานปลัด คนงานทั่วไป 
(ช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 
(พนง.จ้างท่ัวไป) 

1 2564 เนื่องจาก ปัจจุบันงานด้านวิเคราะห์นโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ หรือนโยบาย 
แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือ
ช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ 
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การประสาน
และรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดท ากระบวนงาน ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ
เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool-
PART) จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป ในต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
(ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) เพื่อ
ตอบสนองภารกิจดังกล่าว 



๖๓ 
 

 
 บันไดขั้นที่ 6   การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
 

ตารางแสดงปีเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

ล าดับ
ที ่ ต าแหน่ง 

ปี พ.ศ. ที่เกษียณ 
2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลัง ปี 2573 

1 บริหารท้องถิ่น - - - 2 
2 อ านวยการท้องถิ่น - - - 4 
3 วิชาการ - - - 2 
4 ทัว่ไป - - - 4 
5 พนักงานครู - - - 3 

 
จากตาราง พบว่ามีการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง หลังปี 2573 

แต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีแนวทางในการรองรับกรณี
พนักงานส่วนต าบลทีจ่ะเกษียณ 3 แนวทาง 

 
 กรณีต าแหน่งสายงานบริหาร 
1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะเตรียมการด าเนินการสรร

หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณ
ใน 1 ตุลาคม ของปีที่คนจะเกษียณ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะสรรหาคนมา
ด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ 
ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
กรณีต าแหน่งสายงานปฏิบัติ 
1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะเตรียมการด าเนินการสรร

หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณ
ใน 1 ตุลาคม ของปีที่คนจะเกษียณ โดยการรับโอน  

2. หากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 ได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะรายงานต าแหน่งเพ่ือขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 



๖๔ 
 

บันไดขั้นที่ 7   การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสม ให้สอดรับ     
กับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ        
มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ 
โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลาง ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 



๖๕ 
 

 บันไดขั้นที่ 8    คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ใช้ การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้วิเคราะห์
ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  

1.2 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 

1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 

1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 

1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดั งนั้น  การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 

2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (มาตรา 16(5)) 

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19)) 

ด้ านส่ ง เสริมคุณ ภ าพชี วิต  มี ภ ารกิ จที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต  ดั งนั้ น  การก าหนดส่ วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ ส านักงานปลัด และ 
กองสวัสดิการสังคม 



๖๖ 
 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 

3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 

3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 

3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการให้
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วน ราชก ารรอ งรั บ ภ ารกิ จ เป็ น ก าร
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 

4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 
68(5)) 

4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 

4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 

4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และกองสวัสดิการสังคม 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้ านนี้  คื อ 
ส านักงานปลัด 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดั งนั้ นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ   กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



๖๗ 
 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจในด้าน
นี้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต า บ ล แ ม่ ส าบ 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง    กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกอง
สวัสดิการสังคม) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะด าเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. กองช่าง 

2. ส านักงานปลัด และกองสวัสดิการสังคม 

3. ส านักงานปลัด และกองช่าง 
 

4. ส านักงานปลัด 

 
5. ทุกส่วนราชการ 

6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ส านักงานปลัด  
ภารกิจรอง 

1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ส านักงานปลัด 

3. ส านักงานปลัด 
 

4. กองคลัง 



๖๘ 
 

  3.8  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งมีการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
         การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ  เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที
ท าให้การจัดหา  การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังคน  จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้  ดังนี้ 
   1.  ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ สามารถที่จะจัดจ านวน  ประเภท  
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม  ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์กร  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบโดยรวม 
   2.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย  และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมาการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า  ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 
   3.  ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
   4.  การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
   5.  ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน  เช่น  ปัญหาโครงสร้าง
ก าลังคนปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได ้
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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   นายกริ่งไพร โปธา 
  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 3,270 คน แยกเป็นชาย 1,667 คน หญิง 1,603 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
18.22 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมืองพ้ืนเมือง มีชาวเขา 2 หมู่บ้าน คือบ้านนากู่      
หมู่ 9 เป็นชาวกระเหรี่ยงและลีซอ บ้านขุนสาบ หมู่ 6 เป็นชาวกระเหรี่ยง   นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอ่ืนๆ เช่น 
ลัวะ ไทยลื้อ ซึ่งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน   โดยแบ่งจ านวนประชากร แยกเป็น
ครัวเรือน แยกชาย หญิง  ได้ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 74 98 101 199 
2 175 245 236 481 
3 57 84 71 155 
4 183 282 281 563 
5 63 98 80 178 
6 119 232 194 426 
7 44 67 55 122 
8 193 254 273 527 
9 178 221 222 443 

10 81 86 90 176 
รวม 1,167 1,667 1,603 3,270 
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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   4    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 ารวจภูธรสะเมิงประมาณ 19 กิโลเมตร แต่ยังไม่เคยเกิดคดีร้ายแรงหรือปัญหาอาชญากรรม 
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4. การบริการพื้นฐาน 
 

4.1 การคมนาคม 
การคมนาคมระหว่างต าบล  หมู่บ้าน   รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น  90 กิโลเมตร  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) 
 มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต หมู่บ้านละ 1 แห่ง  ด าเนินการโดย

กระทรวงดิจิทัล เป็นเครื่องปล่อยสัญญาณไวไฟสาธารณะ 
 

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 าสะอาดบนผิวดินอื่นๆ 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   
กลุ่มสตรีหมูต่่างๆ กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มทอผ้า  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
 

 สถานที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรม  ควรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ เพ่ือส่งเสริมแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังลดการใช้สารเคมีที่
ไม่จ าเป็นอันอาจเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน 
 



๗๕ 
 

 
7. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(1) จ านวนบุคลากร 
   ข้าราชการ    จ านวน  12   คน 

  ลูกจ้างประจ า    จ านวน    1 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    5 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน    2 คน 
  คร ู     จ านวน    3 คน 
           รวมทั้งสิ้น  23 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  3 คน 
ต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  3 คน 
ลูกจ้างประจ า    จ านวน  1 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  5 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  2 คน 

  

 
(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          11 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  7 คน 
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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. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      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  กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา 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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ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.7 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  

1.8 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

1.9 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 

1.10 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 

1.11 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 

1.12 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดั งนั้น  การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

9. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.8  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 

2.9 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

2.10 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

2.11 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย
(มาตรา 16(2)) 

2.13 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (มาตรา 16(5)) 

2.14 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19)) 

ด้ านส่ ง เสริมคุณ ภ าพชี วิต  มี ภ ารกิ จที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต  ดั งนั้ น  การก าหนดส่ วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ ส านักงานปลัด และ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 

3.9 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 

3.10 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

3.11 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 

3.12 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการให้
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วน ราชก ารรอ งรั บ ภ ารกิ จ เป็ น ก าร
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
11. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ

ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.9 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 

4.10 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 
68(5)) 

4.11 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

4.12 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 

4.13 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

4.14 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 

4.15 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

4.16 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และกองสวัสดิการสังคม 

12. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.4 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.5 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.6 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้ านนี้  คื อ 
ส านักงานปลัด 

13. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.5 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.6 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

6.7 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

6.8 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดั งนั้ นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ   กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.6 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.7 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.9 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.10 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจในด้าน
นี้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต า บ ล แ ม่ ส าบ 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง    กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกอง
สวัสดิการสังคม) 



๘๑ 
 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การท่องเที่ยว 
13. การผังเมือง 

 
 



๘๒ 
 

จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา 
(Base Line) ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา  เพ่ือที่จะทราบภาวการณ์แวดล้อมของการ
พัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้ท าการวิเคราะห์สภาวการณ์ใน
ทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของการพัฒนา  ดังผลการวิเคราะห์ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายรวม  7 ประเด็น
ตามล าดับต่อไปนี้ 

 
 
  

1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจหนา้ที่
อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายใน
การบริหาร 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม          
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนและ
งบประมาณขององค์การบริการส่วนต าบล 
4. ประชาชนเร่ิมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขององค์การบริการส่วนต าบลมากข้ึน 
5. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการ 
บริหารจัดการมากข้ึน 
 
 

 
1. ลักษณะการท างานมุง่ที่ผลงานของแต่ละส่วนการงานมากกว่า
การท างานในภาพรวมของเทศบาล 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านหนังสือสั่งการ ระเบยีบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. การพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกทีด่ยีัง
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
4. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วน
ต าบลมนี้อย 
5. ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญในการจัดท าแผนและ
งบประมาณขององค์การบริการส่วนต าบล มนี้อย 
6. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน 
7. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ 
9. ส านักงานองค์การบริการส่วนต าบลคับแคบ  ท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 
10. รายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ แต่งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเท่าเดิม 

 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา (SWOT Analysis) 
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โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. องค์การบริการส่วนต าบลมีความเป็นอิสระในการ
บริหารหน่วยงาน 
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ / ก ากับดูแลอย่างใกล้ชดิ อาทิ
เช่น ท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงานทอ้งถิ่นจังหวัด ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดนิ เป็นต้น 
3. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินเข้ามาช่วยดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที ่
4. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนนิ 
ชีวิต 
5. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ  

 
1. งบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเร่ืองไม่ชดัเจนเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
4. ระเบียบของราชการบางฉบบัท าให้บทบาทในการตรวจสอบ
จากภาคประชาชนลดลง 

 
 2. ด้านการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 
 

 

จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญในอนาคต 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
3. องค์การบริการส่วนต าบลมีความพร้อมด้านการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะ 
4. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่าง 
ต าบลใกล้เคียงทีส่ะดวกสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตลอด
ทั้งป ี
5. การคมนาคมทางบกสะดวก มีรถประจ าทางวิ่งผา่น 
หลายสาย 
6. ถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก พร้อมมีไฟกิ่งส่องสว่าง 
ในเวลากลางคืน 

 
1. ถนนภายในต าบลคับแคบ และส่วนใหญ่ไม่สามารถขยาย
ไหล่ทางได้เนื่องจากติดกับที่ดนิเอกชน 
2. ถนนในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน  บางแห่งช ารุดหรือเป็น
ลูกรัง   
3. ที่ดินสาธารณะประโยชน์มนีอ้ย   
4. มีปัญหาระบบระบายน้ าโดยเฉพาะในฤดูฝน 
5. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
6. องค์การบริการส่วนต าบลขาดงบประมาณในการด าเนนิการ
โครงการขนาดใหญ ่
7. บางหมู่บ้านขาดระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าไม่ถึง 
8. แสงสว่างไม่เพียงพอในบางจดุที่เป็นอันตรายในหมู่บ้านและ
ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านโดยเฉพาะบริเวณที่รกร้าง ทุ่งนา 



๘๔ 
 
 

 3. ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 
 

1. พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์
2. มีผลิตภัณฑ์จ านวนมากที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถส่งเสริมให้เป็นสนิค้าโอท็อปได ้
3. มีการส่งเสริม สนับสนนุกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน 
4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกร มีการ 
ปลูกพืชผลเศรษฐกิจ  
5. มีการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
6.  คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบลมีความเข้มแข็ง 
7. มีล าเมืองสาธารณะไหลผ่านหมู่บ้าน เกิดช่องทาง 
ในการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน เช่น 
การเลี้ยงปลา 

 
1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท าบัญชีครัวเรือนและ 
บัญชีตน้ทุนการผลิต 
2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้มแข็งท าให้ขาด 
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทนุ 
3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับ 
การจ าหน่าย 
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรท าให้ผลผลิตไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐานที่ตลาด
ต้องการ 
5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร 
6. ขาดแคลนพันธุ์พชืและพันธุส์ัตว์ที่ดี 
7. ประชาชนมีภาระหนี้สนิจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางการเกษตร 
8. ประชาชนส่วนใหญ่ไมน่ิยมการบริโภคสินคา้ที่ผลิตจากท้องถิ่น   

 
 
 

 

 
โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. มีพื้นที่ติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 
2. ภาครัฐให้การสนับสนนุงบประมาณการด าเนนิงาน
ของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค สาธารณปูการผา่น
ทางนโยบายเร่งด่วนและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริการส่วนต าบล 
4. มีพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ปัญหาการขัดแย้งทางความคิดหรือการชุมนุมระดับประเทศ
ส่งผล 
กระทบต่อการพัฒนาและการทอ่งเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ 
2. การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่และการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 
 
 

อปุสรรค 
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โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 
 
1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินคา้ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
2. แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ และเชิงวฒันธรรม 
3. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 
4. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับราก
หญ้า ท าให้มีงบประมาณลงสูป่ระชาชนจ านวนมาก 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตสินคา้ใน 
ท้องถิ่น 

 
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท า 
และความมัน่คงในการท างาน 
2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง 
3. ภาวะค่าครองชีพสงู 
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวท าให้ขาดรายได้จากการ 
ท่องเที่ยว 
5. กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน(วัตถุนิยม) 
6. ไม่มีตลาดรองรับสนิค้าชุมชน 
 

 
 4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ท ากิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ 
2. มีชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ที่มีตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ คอยขบัเคลื่อนการพัฒนา
และช่วยเหลือการท างานขององค์การบริการส่วน
ต าบล 
3. มีการปกครองแบ่งเป็นป๊อก/คุ้ม ท าให้ง่ายในการ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการ 
4. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบ 
เครือญาติ (ทุนทางสังคม) 
5. มีการไปมาหาสู่ระหว่างญาตพิี่น้องก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคีของคนในสังคม 
6. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน เช่น กลุม่สตรีแม่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  กลุ่มอสม.   
 

 
1. งบประมาณสนบัสนุนการท างานของกลุ่ม 
อาสาสมัครน้อยท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
2. ผู้ยากไร้ในต าบลยงัไมไ่ด้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
3. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัย  และการป้องกันภัยยงัไม่เพียงพอ 
5. ปัญหาแรงงานต่างดา้วเข้ามาในพื้นที่มากยากแก่การก ากับดแูล 
6. ประชาชนวัยรุน่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยกวา่
ในวัยผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ
7. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้น/ต าบล 
8. ประชาชนยงัลุ่มหลงในอบายมุข  อาทิเช่น การดื่มสุรา  
การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน เป็นตน้ 
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โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย
สนับสนนุด้านความมัน่คง 
2. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความมัน่คง  
ยาเสพติดและความสงบเรียบรอ้ยในสังคม 
3. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย   
สร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ภายในชาติ 
4. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เปน็ศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย 
5. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

 
1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงาน   
ต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ  ท าให้ยากในการก ากับดูแล 
2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพและมีปัญหาการว่างงานมากข้ึน 

 
 5. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนน าที่ส าคัญในการ
ดูแล 
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 
และคนในครอบครัวมากข้ึน มีความรู้ในการดูแล
ตนเอง 
และผู้อื่นได้มากข้ึน 
3. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน          
สาธารณสุขและการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง 
4. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบล ด าเนิน 
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
ต าบล 
5. มีภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นแพทย์แผนไทย  
6. องค์การบริการส่วนต าบลไดร้ับโอนสถานีอนามยั
เข้ามาอยู่ในสังกัด  ท าให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1. ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย   
2. ประชาชนเปน็โรคไม่ตดิต่อมากข้ึน   เช่น โรคเบาหวาน  
โรคความดัน โรคปวดข้อ โรคปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ เปน็ตน้ 
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
4. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพืน้ที่ เชน่ ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ท าให้
ประชาชน 
ประสบปัญหาเรื่องกลิ่น 
5. องค์การบริการส่วนต าบลยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
สิ่งแวดล้อมโดยตรง  ท าให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มี
ประสิทธิภาพ 
6. ประชาชนส่วนใหญ่  ยังไม่ให้ความส าคัญของการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 
 

 
 



๘๗ 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตท าให้ประชาชนให้ความสนใจในการปลูก
พืชผักทานเอง (ผักปลอดสารพษิ)ในครอบครัว 
2. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น ส านักงานสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 
1. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น covid19 
โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก 

 
 6.  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. ชุมชนมีวฒันธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิตที่เป็น 
เอกลักษณ์ของตนเอง  เช่น  งานสรงน้ าพระธาตุ  
2. ชุมชนมีภูมิปญัญาท้องถิน่มากมายที่สามารถสร้าง 
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การท าโคม การจัก
สาน   
3. มีศาสนสถานที่เก่าแก่เป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนทั่วไป  
4. กลุ่มเยาวชนคนรุน่ใหม่มีจิตส านึกร่วมอนุรักษ์
ประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนดา้น
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
 

 
1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภมูิปัญญาท้องถิน่อย่าง 
เป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้) 
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก าลังจะสญูสลายไม่มีการสืบทอด 
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่มีขนาดเล็ก บุคลากรน้อย/ 
นักเรียนน้อย/งบประมาณที่ได้รับสนบัสนุนจากส านักงานพืน้ที่เขต
การศึกษาไม่เพียงพอต่อการบรหิารงาน  
4. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง
จากผู้ปกครองมีรายไดไ้ม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เปน็จ านวนมาก 
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต  
3. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน 
4. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
5. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
6. เทศบาลมีอ านาจหนา้ที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนนุการศึกษา 
 

 
1. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้เยาวชนลืมประเพณี วัฒนธรรมที่
ดีงามของตนเอง 
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
3. กฎ ระเบียบบางอยา่งไม่เอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เข้าไปส่งเสริม สนบัสนนุดา้นการศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพื้นที่ 

 
 7.  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. พื้นที่ต าบลมีขนาดเล็กสามารถดูแลปัญหา
สิ่งแวดล้อมไดง้่าย 
2. มีการออกข้อบัญญัติต าบลบงัคับใช้ในพืน้ที่ 
3. องค์การบริการส่วนต าบลมีการจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในที่สาธารณะกเนื่องในวนัส าคัญ 
4. ประชาชนให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 
1. มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนไม่มีการลด
ปริมาณขยะในพืน้ที ่
2. มีขยะอิเลคทรอนิกส์ที่ยากแก่การท าลายเพิ่มข้ึน 
3. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  ท าให้ต้องใช้
งบประมาณของท้องถิ่นเพื่อการจ้างเหมาะก าจัดขยะสูงขึน้ 
4. ล าเหมืองต้นเขิน มีตะกอนและวัชพชืปดิทางไหลของน้ า 
5. ปัญหามลภาวะทางอากาศทีเ่กิดจากการก าจัดขยะ 
ไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆา่แมลง ยาก าจัดศัตรูพืชกลิ่นไม่พึงประสงค์
จากขยะและมลูสัตว ์
6. ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม / มุมมองในการใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตร 
7. ไม่มีอุปกรณ์ในการท าลายเศษกิ่งไม้  วัชพชื  ท าให้ประชาชนใช้
วิธีเผา  ท าให้มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 



๘๙ 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. มีการจัดพื้นที่ Zoning  ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
3. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่
มีในท้องถิ่นได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืช
สดทดแทนการใช้สารเคมีและปุย๋เคมีเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและป้องกันดนิเสื่อมสภาพ 
4. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 
 

 
1. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2. มีบุคคลภายนอกน าขยะมาทิง้ในพื้นทีท่ าให้เกิด 
ปัญหาส่งกลิน่เหม็น ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
และเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและพาหะน าโรคต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

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

 
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)) 

 
 
 
 



๙๑ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 
               มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ 
              ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันก าหนดแนวทางพัฒนาตามความต้องการของ
ตนเอง  เพราะการพัฒนาจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงเน้นให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เบื้องต้นเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้  ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร จากการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  
ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
จึงมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 
         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 

 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารสว่นต าบลจะด าเนินการ  
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                           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 

 

 
 
 
 
 
                จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจึงได้มีการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน  กิจกรรมการพัฒนาต่างๆที่ผ่านมา และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่แนวทางการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยทุนด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารการพัฒนา และการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาทุกด้าน พร้อมกับการบูรณาการการพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการมีคุณภาพชีวิต
ทีย่ั่งยืน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

การวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 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) 
 
 

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 

 
 
 
 

ปัจจยัภายใน 
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โอกาส   ( Opportunity  =  O ) 
 

1. นโยบายของรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. นโยบายส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
4. การปฏิรูประบบราชการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. นโยบายการพฒันาจังหวัดแบบบูรณาการ (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 
3. การแข่งขันด้านการตลาดพืชผลการเกษตรมีค่อนข้างสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



๙๘ 
 

 

 
 

 
8.1   โครงสร้าง           
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว 
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนด
เป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป   
 

นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
 

  1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 
  3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี โครงสร้างส่วนราชการ
ภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ดังนี้ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานกิจการสภา 
-  งานอ่ืนๆที ่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานกิจการสภา 
-  งานอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 

 

 

-1- 

-1- 

8.  โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
 



๙๙ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.2   งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน   
-  งานวิชาการ   
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
-  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
-  งานสุขาภิบาลอาหารและการประกอบการ 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  
-  งานชีวอนามัย 
1.4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.3 งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมและรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
-  งานก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 
-  งานควบคุมมลพิษ 
-  งานติดตามและตรวจสอบ 
1.5  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
1.5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคม 
-  งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
1.5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสังคมสงเคราะห ์เด็ก สตร ีคนชราและผู้พิการ 
1.5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
-  งานส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมกิจกรรมสตรี 

1.2   งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน   
-  งานวิชาการ   
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
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  งานส่งเสริมการเกษตร 
  1.5.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  1.5.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-  งานวิชาการและส่งเสริมปศุสัตว์   
 

 



๑๐๐ 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
  1.6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการและส่งเสริมด้านการเกษตร 
  1.6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-  งานวิชาการและส่งเสริมปศุสัตว์   
1.7  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานดูแลรักษาความสะอาดแหล่ง 
   ท่องเที่ยว 
-  งานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน     
-  งานวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว    
-  งานบริการการท่องเที่ยว  งานพัฒนา  
   แหล่งท่องเที่ยว 
1.8  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ ป้องกัน และฟ้ืนฟู 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานกู้ภัย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

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  

 

 
 
 
 



๑๐๒ 
 

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 
 
 

 

 
 



๑๐๓ 
 
 

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 
  -  งานกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานส่งเสริม ฯ 
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ     
  - งานกีฬา 
  - งานนันทนาการ 
4.3 งานโรงเรียน 
  -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
  -  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานติดตามประเมินผล 
4.4  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
  -  งานวิชาการและส่งเสริม  พัฒนาการเด็ก 
  -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  งานติดตามประเมินผล 
4.4  งานสารบรรณ 
  -  งานรับ/ส่ง หนังสือ 
  -  งานร่าง/โต้ตอบหนังสือ 
-  งานเก็บรักษา 

 

 

 



๑๐๔ 
 

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... 



๑๐๕ 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การ
บัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน 
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งาน
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทัว่ไป 

อบต.แม่สาบ 
ปลัด อบต. 1 - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 1 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - 1 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - -  

กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงินและบัญชี 1 - - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 1 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานก่อสร้าง 1 - 1 - 
งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 1 - - - 
งานบริหารการศกึษา 1 - - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 - 3 - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 
งานสังคมสงเคราะห์ 1 - - - 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 1 - - - 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

งานตรวจสอบภายใน 1 - - - 

 
 
 
 



๑๐๗ 
 

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. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน  
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

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 าเนินการ
แทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 

   8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน 
ปัจจุบันและงานอนาคต 
                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



๑๐๘ 
 

มาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท 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 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2564 – 2566 
 

 



๑๑๐ 
 

กรอบ

อัตรา

ก าลังเดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 1 1 1 1 - - -
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น 1 1 1 1 - - -

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพ่ิม

ส านักปลัด อบต.
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1 -  -  -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  - ปรับปรุงและตัดโอน

จาก จพง .ป้องกันฯ เป็น นักป้องกันฯ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -
ลูกจ้างประจ า
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานขับรถ 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1  -  -  -
คนงานท่ัวไป  - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพ่ิม

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  - ว่างเดิม
เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - -  -

อัตราก าลังคน เพ่ิม/ลด
หมายเหตุส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่ง
ท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 

กรอบ

อัตรา

ก าลังเดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองช่าง
นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1 -  -  - -1 -  - ยุบเลิก

กองการศึกษาฯ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  - ว่างเดิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  - ว่างเดิม
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  -  - ยุบเลิก

กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 1 1 1 1 -  -  -
นักพัฒนาชมุชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  -  -
เจ้าพนกังานพัฒนาชมุชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  -  -

รวม 32 32 32 32 +2/-2  -  -

ส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่ง
อัตราก าลังคน เพ่ิม/ลด

หมายเหตุ
ท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

                                         

                                         



๑๑๒ 
 

 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ จ านวน

ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)

กลาง 1 1 470,280 168,000 1 1 1 - - - 16,440 16,440 16,440 486,720 503,160 519,600  (39,190)

2
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ต้น 1 1 369,480 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 382,560 396,000 409,320  (30,790)

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 0 - 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพ่ิม

4
หัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป)

ต้น 1 1 369,480 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 382,560 396,000 409,320  (30,790)

5 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 271,440 0 1 1 1 - - - 11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640 (22,620)/ ชก.

6 นกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 1  - - 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 (ปรับปรุงและถ่ายโอน)

7 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 171,720 0 1 1 1 - - - 6,480 7,080 7,080 178,200 185,280 192,360 (14,310)/ ปง.

ลูกจ้างประจ า

8 นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 262,560 0 1 1 1 - - - 8,640 8,880 8,880 271,200 280,080 288,960 (21,880)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

9 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 172,800 0 1 1 1 - - - 6,960 7,200 7,560 179,760 186,960 194,520 (21,650)
10 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1  - 112,800 0 1 1 1 - - - - 4,560 4,800 112,800 117,360 122,160 (ว่างเดิม)

พนักงานจ้างท่ัวไป

11 คนงานทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
12 คนงานทั่วไป 1  - - 0 1 1 1 +1 - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 ก าหนดเพ่ิม

13
ผู้อ านวยการกองคลัง
(นกับริหารงานการคลัง)

ต้น 1 1 389,400 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 402,720 416,160 429,240 (33,000)

14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 1 146,640 0 1 1 1 - - - 6,120 6,000 6,360 152,760 158,760 165,120 (12,220)/ ปง.

15 เจ้าพนักงานการพัสดุ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 (ว่างเดิม)
พนักงานจ้างท่ัวไป

16 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000  (9,000)

กองคลัง

ส านักปลัด อบต.

ค่าใช้จ่ายรวม (4)
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
(1)

ระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้

จ านวนทีม่อียู่ปัจจุบัน

เงินประจ า

ต าแหน่ง

(2)

อัตราต าแหนง่ที่คาดว่า อัตราก าลังคน
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน (3)

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ จ านวน

ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

17
ผู้อ านวยการกองชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง)

ต้น 1 1 311,640 42,000 1 1 1 - - - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320  (25,970)

18 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 1 1 185,160 0 1 1 1 - - - 9,120 8,760 9,240 194,280 203,040 212,280  (15,430)/ ชง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

19 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 138,000 0 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280  (11,500)

20
ผู้อ านวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 407,220 420,840 434,460 (ว่างเดิม)

21 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 (ว่างเดิม)
โรงเรียน อปท. (อนุบาล)

22 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 1 1 (ว่างเดิม)
23 ครู 1 - 1 1 1 (ว่างเดิม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24 ครู คศ.2 1 1  -  - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

25 ครู คศ.1 1 1  -  - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

26 ครู คศ.1 1 1  -  - 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

27 ผู้ดูแลเด็ก - 1 1  - 0 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

28 ผู้ดูแลเด็ก - 1 1  - 0 1 1 1 - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

29 ผู้ดูแลเด็ก - 1 1 126,240 0 1 1 1 - - - 5,160 5,280 5,520 131,400 136,680 142,200  (10,520)

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด
จ านวนทีม่อียู่ปัจจุบัน

เงินเดือน
(1)

เงินประจ า

ต าแหน่ง

(2)

ระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้

อัตราต าแหนง่ที่คาดว่า อัตราก าลังคน
ค่าใช้จ่ายรวม (4)

หมายเหตุ

กองช่าง

กองการศึกษา

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน (3)
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๑๑๔ 
 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดับ จ านวน

ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

30
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

ต้น 1 1 362,640 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720  (30,220)

31 นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก. 1 1 222,240 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280 (15,520)/ ปก.

32 เจ้าพนักงานชมุชน ปง./ชง. 1 1 158,760 0 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,480 165,120 171,720 178,200 (13,230)/ ปง.

(5) 32 23 5,504,100 420,000 32 32 32 +2 0 0 905,788 220,470 222,272 6,160,004 6,366,540 6,577,680 
(6) 924,001 954,981 986,652 

(7) 7,084,005 7,321,521 7,564,332 
23.18 22.82 22.45

บาท
บาท
บาท

***งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563

หมายเหตุ
จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดือน
(1)

เงินประจ า

ต าแหน่ง

(2)

ระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้

จ านวนทีม่อียู่ปัจจุบัน
อัตราต าแหนง่ที่คาดว่า อัตราก าลังคน

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

29,100,000                                บาท

รวมเป็นค่าใช้จา่ยบุคคลท้ังส้ิน 
(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณประจ าปี

32,082,750               
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 33,686,888               (รวมเงินอุดหนุนท่ีเป็นค่าจา้ง

และเงินเดือน)

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน 15% 
รวม

***หมายเหตุ***
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 30,555,000               
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

กองสวัสดิการสังคม
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๑๑๕ 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

 
โค    ้        ช           .แม     

 
 

ปลั     . 
( ั          ท้  ถ ่     ั  ล  ) 

                

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

          

 

              

                

  

 

 

 

  

 

         
       

 
โค    ้         ั    ปลั     . 

 

    ั    ปลั  
- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานกิจการสภา 

 
 

 
 

   คลั  
- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานสารบรรณ 

 

   ช    
- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานสารบรรณ 

 

      ศึ ษ ฯ 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสารบรรณ 

 

     ั       ั คม 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานสารบรรณ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน  
- งานตรวจสอบภายใน 

 



๑๑๖ 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 

งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

งานกฎหมายและคดี 
 

 
โค    ้      ั ปลั   ค์                 ลแม     

 
 

  ั   ้     ั ปลั     .  
( ั          ทั่ ไป    ั  ้ ) 

  

 

   

 
   

         

         

                  

             

 

 

                    

 
                

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
จ านวน 1 2 1 1 2 2 9 

 
 

งานส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

 

 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน (1) 
 นักจัดการงานทั่วไป (ลจ.) (1) 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
  (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
 พนักงานขับรถยนต ์
(พนง.จ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ) (1) 
 คนสวน  (พนง.จา้งทั่วไป)  (1) 
 คนงานทั่วไป (ช่วยวิเคราะห์ฯ) (1) 
 
 

 

 

งานกิจการสภา 
 

 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (ปก.) (1)  
 

 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)   
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๑๑๗ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

 

งานการเงินและบัญช ี
 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) 
 

 

งานสารบรรณ 
 

 คนงานจัดเก็บรายได้ (1) 
(พนง. จ้างทั่วไป) 
 

 เจ้าพนักงานการเงินแลบัญชี
ปฏิบัติงาน (1) 

 

 คนงานจัดเก็บรายได้ (1) 
(พนง. จ้างทั่วไป) 
 

 
โครงสร้างกองคลัง 

  

 

      

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
จ านวน 1 - 2 - - 1 4 
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๑๑๘ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
( นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(1) 

 นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)  

(พนง. จ้างตามภารกิจ)  
 

งานก่อสร้าง 
 

งานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร 

 

งานผังเมือง 
 

งานสารบรรณ 
 

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)  
(พนง. จ้างตามภารกิจ)  

 

 

โครงสร้างกองช่าง 
 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
จ านวน 1 - 1 - 1 - 3 
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๑๑๙ 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (1) (ว่าง) 

 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) (ว่าง) 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

งานสารบรรณ 
 

 คร ู   (3)  
 ผู้ดูแลเด็ก (3)  

(พนง.จ้างตามภารกิจ) 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 

งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

งานโรงเรียนอนุบาล 
 

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

 

 
โค    ้        ศึ ษ  ศ     แล  ัฒ ธ  ม 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

จ านวน 1 1 - - 3 3 - 8 
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๑๒๐ 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) (1) 

 

งานสังคมสงเคราะห ์
 

 

งานสวัสดิการสังคม 
 

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัติงาน (1)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
 
 
 
  
 

 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 

 

งานธุรการ 
 

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัติงาน (1)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
 
 
 
  
 

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัติงาน (1)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
 
 
 
  
 

 
โค    ้        ั      ั คม 

 
  

      

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
จ านวน 1 1 1 - - - 3 
ล 
 
 
 
 

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัติงาน (1)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
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๑๒๑ 
 

11.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 470,280    84,000    84,000     638,280  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (39,190 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 369,480    42,000    -                 411,480  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (30,790 x 12) (3,500 x 12)

หน่วยตรวจสอบภายใน
3  - ว่าง - 13-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320    -                -                 ก าหนดเพ่ิม

ส านักปลัด อบต.
4 นางสาวมยุรี ไชยสุภา ปริญญาโท 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 369,480    42,000    -                 411,480  

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (30,790 x 12) (3,500 x 12)

5 นางสาวชนิดาภา เรือนแก้ว ปริญญาตรี 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 271,440    -                -                 271,440  
(22,620 x 12)

6  - ว่าง - 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 13-3-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 355,320    -                -                 (ปรับปรุงและตัดโอน )

(ค่ากลางเงินเดือน )

7 ส.อ.หญิง วิลาวัลย์ ไชยสุภา ปริญญาตรี 13-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 13-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 171,720    -                -                 171,720  
ลูกจ้างประจ า (14,310 x 12)

8 นางสาวบุญน า นิยรัตน์ ปริญญาตรี - นักจัดการงานท่ัวไป - นักจัดการงานท่ัวไป - 262,560    -                -                 262,560  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (21,880 x 12)

9 นางสาวพัชรา ตะถาขัด ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 172,800    -                -                 172,800  
(14,400 x 12)

10  - ว่าง - - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 112,800    -                -                 (ว่างเดิม)
พนักงานจ้างท่ัวไป (9,400 x 12)

11 นายบุญส่ง อินตะนิ ม.ปลาย - คนงานท่ัวไป (คนสวน) - - คนงานท่ัวไป (คนสวน) - 108,000    -                -                 108,000  
(9,000 x 12)

12 - - คนงานทัว่ไป (ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ) - 108,000    -                -                 (ว่างเดิม)
(9,000 x 12)

ท่ี ช่ือ-สกุล
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่งระดับ

เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับเลขท่ีต าแหน่ง เงินเดือน

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 
 

คุณวุฒิ เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต าแหน่ง เงิน ค่าตอบแทน

กองคลัง
13 นางสาวสุวารินทร์ จอมค า ปริญญาโท 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 389,400    42,000    -                 431,400  

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (32,450 x 12) (3,500 x 12)

14  - ว่าง - 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900    -                -                 (ว่างเดิม)
(ค่ากลางเงินเดือน )

15 นางสาวจิราภรณ์ ไชยสุภา ปริญญาตรี 13-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 13-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 146,640    
(12,220 x 12)

พนักงานจ้างท่ัวไป
16 นางสาวชฎาภรณ์ ยะมะโน ปริญญาตรี - คนงานท่ัวไป (คนงานจัดเก็บรายได้) - - คนงานท่ัวไป (คนงานจัดเก็บรายได้) - 108,000    -                -                 108,000  

(9,000 x 12)

กองช่าง
17 นายวัชรินทร์ นนทวาสี ปริญญาโท 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 311,640    42,000    -                 353,640  

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (25,970 x 12) (3,500 x 12)

18 นายอนุศาสน์ มณีรัตน์ ปวส. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง. 185,160    -                -                 185,160  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (15,430 x 12)

19 นายพลกฤต บุตรดี ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 138,000    138,000  

ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง
หมายเหตุ

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน

ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน
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๑๒๓ 
 

คุณวุฒิ เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืน/
ต าแหน่ง เงิน ค่าตอบแทน

กองการศึกษาฯ
20  - ว่าง - 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 393,600    42,000    -                 (ว่างเดิม)

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน ) (3,500 x 12) 435,600  
21  - ว่าง - 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 13-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 355,320 - - (ว่างเดิม)

โรงเรียน อปท. (ค่ากลางเงินเดือน ) 355,320
22  - ว่าง - - - - 13-3-08-5500-605 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้น - - - เงินอุดหนุน
23  - ว่าง - - - - 13-3-08-5500-606 ครู ครูผู้ช่วย - - - เงินอุดหนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
24 นางสาวสายสุนีย์ กลันยา ปริญญาโท 50-2-0159 ครู คศ.1 13-3-08-6600-515 ครู คศ.2 287,760    -                -                 เงินอุดหนุน
25 นางธัญญรัตน์ จะหละ ปริญญาตรี 50-2-0160 ครู คศ.1 13-3-08-6600-516 ครู คศ.1 295,440    -                -                 เงินอุดหนุน
26 นางสมพร พะแป่ ปริญญาตรี 50-2-0390 ครู ครูผู้ช่วย 13-3-08-6600-517 ครู คศ.1 244,920    -                -                 เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
27 นางสาวคนึงนิจ สุวรรณ์ทอง ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,400    -                -                 เงินอุดหนุน
28 นางอ าไพร บุญวงค์ ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,400    -                -                 เงินอุดหนุน
29 นางนงลักษณ์ อุตมะติง ม.ปลาย - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 126,240    -                -                 126,240  

(10,520 x 12)

กองสวัสดิการสังคม
30 นางสุพรรณี อุตมะติง ปริญญาโท 13-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 13-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 362,640    42,000    -                 404,640  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) (30,220 x 12) (3,500 x 12)

31 นางสาวพรวิมล ตาติเส ปริญญาตรี 13-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 13-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 222,240 -                -                 222,240  
(18,520 x 12)

32 นายวิทวัฒน์ จันตานนท์ ปริญญาตรี 13-3-11-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 13-3-11-4801-001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 158,760    -                -                 158,760  
(13,230 x 12)

ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน
ท่ี ช่ือ-สกุล

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง
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๑๒๔ 
 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด

ทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม   อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร           
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบ ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี
อนามัยจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแ ม่สาบ            
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
งบประมาณในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะยึดถือ
ปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนา
ทักษะของพนักงานในสังกัด  

 
 
 
 



๑๒๕ 
 
 

 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 
 

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดม้ีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่ง ท างานในภาครัฐ     มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ  บูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบ
การคมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่ อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 
 

 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด   กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ     เป็นธรรมตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับ   
พนักงานจ้าง    การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล   แม่สาบ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัว
บุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการอบรม 

 
 



๑๒๘ 
 
 

 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน

ตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร  
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจาก
ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงไม่
ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่ง
งาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้ บุคลากรในสังกัด มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่สาบ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

องค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลแม่สาบ เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง        
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน  
 ข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ยังก าหนด

ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณ ี

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ

มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
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3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 

3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง      
พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
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5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัต ิ

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่

ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไมล่อกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
 



๑๓๓ 
 
 

 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มี
แนวทางดังนี้ 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 



๑๓๔ 
 
 

 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 



๑๓๕ 
 
 

 

๙.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑0 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑1 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

 

๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง

มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่

นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 



๑๓๖ 
 
 

 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 
 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย     
เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกีย่วข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะตระหนักถึงความส าคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้  ไม่ว่า
จะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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