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  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 

2563) ซึ่งมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง และการ

กำหนดโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยมี

การดำเนินงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติ องค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ .2496 และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    

และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.)  สามารถตรวจสอบการกำหนด

ตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเหมาะสม ทางองค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขึ้น 

  แผนอัตรากำลัง 3 ปีนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้

อัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  อีกทั้งยังใช้ประกอบการ

จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอำนาจหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจนำไปสู่การปฏิบัติงานที่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จึงขอเสนอแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
1 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป  

เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  และมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕  กำหนดให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ว่าจะมี

ตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ

องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผน

อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ

กำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผน

อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ง

พนักงานส่วนตำบล โดยให้เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  

วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  

วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลัง  และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง

มาตรฐานทั่วของพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชยีงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 15,16 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 

  1.4 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) มี

มติเห็นชอบใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลจัดตำแหน่งขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบ

แท่ง) ในการประชุมครั้งที่12/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง      จึงไดจัดทำแผน 

อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึน้ 

 



2. วัตถุประสงค ์
2 

   

 

2.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีโครงสร้างการแบ่งงานและ

ระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 

  2.2เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง  

โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ

กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศกึษา ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้ง ถูกตอ้งเหมาสมหรอืไม่ 

  ๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้เหมาะสม 

๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  เพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ   มคีวามคุ้มค่า   

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติ

ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๖  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ดำเนินการวางแผนการใช้

อัตรากำลังบุคคลใหเ้หมาะสมสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

          2.7  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการกำหนดตำแหน่งอัตราของบุคลากรที่สามารถ

ตอบสนองการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มคีวามจำเป็นเร่งเด่น และสนองนโยบายของ

รัฐบาลหรอืมติคณะรัฐมนตรี หรอืนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล  

 

 

 

 

 



 3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 – 2563 

3 

ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

๑. ผูบ้ริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ

อัตรากำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผดิชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตอ้งการ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มอีัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมอืใน

การบริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

๓. การจัดทำแผนกำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ 

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหนา้ได้ 

๔. การจัดทำแผนกำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพืน้ฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มอียู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหนา้เกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรบุคคลใหส้อดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

๕. การจัดทำแผนกำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ

วางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

เห็นสมควรใหจ้ัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี  โดยใหม้ีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ   ดังต่อไปนี้ 

                ๓.๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ข้อ 66, 67, 68 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 16 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2575)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
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 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  

โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช 

อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ

ดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข

เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ

และศักดิ์ศรไีม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มศีักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 

จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์

ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี

การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก

ภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษา

ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหป้ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 

ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสรา้งความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
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(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและ

บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการ

เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ

แนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน

ภูมภิาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ

มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย

กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม

หลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวติและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป 

รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตร

ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนา

สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้

ดิจทิัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความ

เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว 

และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจ

บริการที่มศีักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
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 (๓) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืง และโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่ม

บทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสรา้งองค์ความรูด้้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้

เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 

มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

  (๕ ) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อ

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาค

และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (๓) การสรา้งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการดำรงชีวติในสังคมสูงวัย 

  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟืน้ฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้ง

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาต ิและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(๖) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 

อาทิ 

 (๑ ) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความ

สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง

อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด



เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน

ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

กำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่ เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ

ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็น

ช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ 

รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อน

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุก

ระดับ 

๓.กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหาร

จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้อง

มีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาต ิ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑    (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แลว้   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด     5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 

นครแห่งชีวติและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล 

 

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 

ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

    5. ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่บนพืน้ฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจติสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559- 

2563) 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น

โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน” 
 

 พันธกิจ 

  1) เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ  

  2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  

  3) ส่งเสริมบำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

  4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่เหมาะสม 

   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  

  6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน  

  7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 



 

 



1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม  

 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

และขนส่ง สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม

สามารถสร้างและกระจาย

ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม  

 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ

คมนาคมขนส่งที่จาเป็น  

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ที่

เหมาะสม สามารถตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของคนใน

ท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี  มีความ

ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงจัดให้มีไฟสัญญาณจราจร 

ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ  

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร  

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและชลประทาน เช่น 

อ่างเก็บน้า ฝายชะลอน้า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง และ

ระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร  

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เช่น การ

จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ 

อบเย็น ลานตากพืชผลการเกษตร เป็นต้น  
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม  

 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

และขนส่ง สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

อย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม

สามารถสร้างและกระจาย

ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม  

 

1.3 พัฒ นาการบริหารจัดการ

โครงสรา้งพื้นฐาน  
 

 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ให้สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามลา

ดับความสำคัญ  ความจาเป็นเร่งด่วน  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 

สามารถกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน  

2. จัดทาผังเมือง เพื่อกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือนและโรงงาน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไป

อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

3. บำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน          

คูคลอง ทางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน 

เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ดี ประชาชนสามารถใช้

บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่

เชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของ

ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอันเนื่องมาจาก

การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชน มีความพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

 

2.1ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบ

เศรษฐกิจ  
 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต

ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถี ชีวิตดั้ งเดิม  บนพื้นฐาน

วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสำคัญ  

2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และมีความยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจาหน่ายในชุมชน  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชน มีความพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

 

2.2 พัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการและยกระดับ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

รองรับ AEC  
 

1. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผล กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสทิธิภาพ  

2. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและ

การเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน  

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  รวมถึง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนมีอำนาจในการต่อรองการจัดหา

ปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย  

4. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เชื่อมโยงสู่ตลาด

ภายนอก เป็นต้น  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชนมีความพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

2.3 ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่

เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น  
 

1. เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น 

เช่น บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจา

กัดต่างๆ จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ

ในท้องถิ่นดาเนนิธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน

เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ

ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งกาไรหรือไม่

ก่อใหเ้กิดผลผลติทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดภูมคิุ้มกันทาง

เศรษฐกิจท้องถิ่นมกีารพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน

ชุมชนมคีวามพร้อมแข่งขัน

และรองรับผลกระทบจากการ

เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

2.4 ส่ ง เส ริม ก ารท่ อ ง เที่ ย วที่

สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

เดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และ

เชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐานของ

การมสี่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

2. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ

ท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ  

3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผล

ความสำเร็จไปสู่ชมุชนอื่นๆ  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมจีติสานึกและมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนิเวศ  
 

3.1 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
 

1. ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้ ชุ ม ช น ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต

และบริโภคที่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพืน้ที่ต้นน้า 

พื้นที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้าลาธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน

การรเิริ่มดาเนินการและภาครัฐใหก้ารสนับสนุน  

4. กำหนดบทบัญญั ติข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  ปรับปรุง

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่  การกำหนด

ขอบเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และนากฎระเบียบมาบังคับใช้

อย่างจริงจัง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบรหิารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมีจติสานึกและมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติเพือ่ป้องกันและ

แก้ปัญหาในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม

และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  

 

3.2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหา

ขยะและมลภาวะในชุมชน  

 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้า

เสีย ขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการด้วยตนเองมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  

2. การให้ความรูเ้ก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปรมิาณ

ขยะ มีการคัดแยกที่เหมาะสม มีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์

จากขยะในชุมชน รวมถงึการดูแลรักษาแม่น้าลาคลองไม่ให้เน่าเสีย  

3. ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแกป้ัญหาหมอกควัน ไฟ

ป่าและอุทกภัย และบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่

เก่ียวข้อง  

4. สรา้งองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการ

ขยะและมลภาวะเพื่อนามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและ

ท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนา

ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไข

ปัญหาน้าเสียและแม่น้า ลำคลอง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

ชุมชนมจีติสานึกและมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อมและการอนุรักษ์

ระบบนิเวศ  
 

3.3 ส่งเสริมการใชพ้ลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและนางานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้ปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ 

และขยายผลต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ  

2. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน  โดยเปรียบเทียบให้ เห็นถึง

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและ  

สืบสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟืน้ฟู

และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนใหด้ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน  
 

 

4.1 พัฒนาองค์ความรูด้้าน

ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นในเชิงองค์รวม  
 

1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแกน

หลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา  

2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยง

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือ

สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งาน

แหล่งเรียนรู้เดิมที่มอียู่ใหส้ามารถใช้งานได้และมีความน่าสนใจ  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การ

ประชุมในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่

เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและ  

สืบสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟืน้ฟู

และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนใหด้ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน  
 

 

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
 

1. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น

ส ถ าบั น ร าก ฐ าน ให้ เด็ ก แล ะ เย าว ชน ใน ชุ ม ชน  น อ ก เห นื อ จ าก

สถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การ

อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 

รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา มีการออกแบบ

หรอืก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางดา้นศลิปะ  

2. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรม

จริยธรรมในชุมชน ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในการเฝ้าระวังและป้องกัน

ผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มตี่อวิถีชีวติชุมชน  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและ  

สืบสานศิลป วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน

ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟืน้ฟู

และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตนใหด้ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน  
 

 

4.3 การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่ภายนอก  
 

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อ

เผยแพร่ ให้ เกิ ดการรับ รู้ ในวงกว้าง  โดยมุ่ ง เน้นความคุ้ มค่ าและมี

ประสิทธิภาพ  

2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยัง

สถานที่ต่างๆภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้

ในวงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของประชาชน  

 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพิการ

และผูป้ระสบปัญหาทางสังคม 

ได้รับบริการและสวัสดิการ

จากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

และเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

การพึ่งพาตนเอง  
 

5.1 ส่งเสริมการศกึษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรูด้้านต่างๆ ที่เป็นการศกึษาทั้งในระบบและนอก

ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยที่มคีุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับ

ประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศกึษาของ

สถานศกึษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้า

และสร้างโอกาสทางการศกึษาสาหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความ

พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ

คนในชุมชน  

 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางดา้นสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟืน้ฟูสมรรถภาพที่มคีุณภาพมาตรฐาน โดย

ให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคน

ในชุมชน  
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของประชาชน  

 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพิการ

และผูป้ระสบปัญหาทางสังคม 

ได้รับบริการและสวัสดิการ

จากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

และเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

การพึ่งพาตนเอง  

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี คนชราและ

ผูด้้อยโอกาส  
 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผน กำหนดแนวทาง

ในการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผูป้ระสบปัญหาสังคม ทั้งในด้าน

การศกึษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ การผลิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับผูด้้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น 

การจัดทาทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ การ

สร้างทางลาดสาหรับผู้พกิาร การรักษาพยาบาล เป็นต้น  

3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผูด้้อยโอกาสในชุมชน/

ท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีงานทา มีรายได้ สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การป้องกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคีและ

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมือกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.1 การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในชุมชน  
 

1. ส่งเสริมใหม้ีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ตำรวจบ้าน กลุ่มจิต

อาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยต่างๆ 

ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผดิ

กฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  

3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความ

สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา 

ความตอ้งการและกำหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน  
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การป้องกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคีและ

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมือกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.2 การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  
 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและ

สิ่งจูงใจในการดาเนินกิจกรรม การมีจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อ

ป้องกันดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้งในด้าน

บุคลากร งบประมาณ เครื่องมอื อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

บริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การป้องกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน  

 

ประชาชนมีความสามัคคีและ

ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและรับมือกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ สามารถลด

ปัญหายาเสพติดและความไม่

ปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สิน

ในชุมชน  
 

 

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุขและปัญหา

แรงงานต่างด้าว  
 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น 

โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและประชาชนในท้องถิ่น 

ฯลฯ เพื่อกำหนดมาตรการเฝา้ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องและดาเนินการตามกฎหมายอย่างจรงิจัง  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายา

เสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ  

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวใหม้ีสทิธิตามที่กฎหมาย

กำหนด ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน 

ปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมาย  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภบิาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.1 พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรท้องถิ่น  
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มคีวามรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมี

ความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของท้องถิ่นและจังหวัด  

2. เสริมสร้างจติสานึก ขวัญ กาลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่น

ทุกระดับในการให้บริการประชาชน  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภบิาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน 

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงความ

ต้องการของประชาชน  

2. พัฒนากลไกการทางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมอื

เป็นภาคีหรอืข้อตกลงความร่วมมอื และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็น

หลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผดิชอบต่อ

ส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย  

3. จัดหาเครื่องมอืและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการเพื่อ

เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ภายใต้หลัก ธรรมาภบิาลและ

การจัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดผลสัมฤทธิ์  

7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ

ควบคุม  
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร 

หน่วยงานและผูม้ีส่วนได้เสียจากการดาเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น 

และเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด

บทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วน

ต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  

2. ส่งเสริมและจัดให้มรีะบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่

กฎหมายกำหนด และการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานเพื่อความสะดวกใน

การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอสันป่าตอง 

“เมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และคุณภาพชวีิตที่ดี” 

เป้าประสงค์ 

ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงกลมเกลียว ขา้วเหนียวสันป่าตอง 

เมืองทองหัตถกรรม นำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลาดกลางการเกษตร 

พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านเศรษฐกิจ :พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ด้านสังคม :ส่งเสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีบนพืน้ฐานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

  3. ด้านความมั่นคง :สร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมที่สงบสุข 

  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ให้มคีวามสมบูรณ์และยั่งยืน 

  5. ด้านบริหารจัดการ :พัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภบิาลบนพื้นฐานการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอสันป่าตอง 

ด้านเศรษฐกิจ  

  : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

  : แก้ไขปัญหาความยากจน 

  : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว 

  : ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

  : ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ด้านสังคม  

  : ส่งเสริมให้ประชาชนมสีุขภาพดี 

  : ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 

  : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู ้คู่คุณธรรม 

  : ส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

  : ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  : ส่งเสริมใหป้ระชาชนมอีาชีพและงานทำ 

ด้านความมั่นคง 

  : ป้องกัน-ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  : ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  : ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างดา้ว 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

  : ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษ 

  : ส่งเสริมใหม้ีการใชพ้ลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 

ด้านบริหารจัดการ 

  : เสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

  : พัฒนาขดีความสามารถในการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

“ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน” 

คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง 

“ทรัพยากรล้ำค่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สบืสานวัฒนธรรม”  

ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

ภูมปิัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ

ประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง รองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่

ต่อไป 

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน 

คือ ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจง้ และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณี

รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุและกำนันผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป 

 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนอย่างทั่วถึง 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม   

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.3 เป้าประสงค์ 

1. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ

 คมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

2. การศกึษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชวีิตของประชาชนในตำบลได้รับการพัฒนา 

 อย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานศาสนา 

 ศลิปวัฒนธรรม จารีต 

3. ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชน 

สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมกีารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

4. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืน้ฟูและบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 

5. ประชาชนมคีวามรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมอืกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างม ี

 ประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

6. องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล มีระบบการป้องกันการทุจิต

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

    -  การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน 

ทางเท้า และท่อระบายน้ำ 

จำนวนสายทางทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

ในความรับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการ

บำรุงรักษาเพิ่มขึ้น 

จำนวนสายทางถนนที่ร้องขอและได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

จำนวนสะพานที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพิ่มขึน้ 

จำนวนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

จำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึน้ 

 1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรเพิ่มขึ้น 

1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร จำนวนเครื่องหมายสัญญาณจราจร เพิ่มขึ้น 

จำนวนสัญญาณไฟจราจรเพิ่มขึ้น 

1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ

ประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำ 

จำนวนแม่น้ำ/คลอง/หว้ย ที่ร้องขอและได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

 จำนวนสระ/บ่อ/บึง /ฝายชะลอน้ำที่รอ้งขอและ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

เพิ่มขึ้น 

 จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน ที่รอ้งขอและได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

เพิ่มขึน้ 
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

   - ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเพิ่มขึน้ 

   - ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

พอใจ/ความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึน้ 

   - องค์กรมีขดีความสามารถ ความพร้อม  เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึน้ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชีว้ัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบ

และนอกระบบ 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา

การศกึษาและการเรียนรูใ้นสถานศกึษา

ดำเนนิการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

พอใจ/การมสี่วนร่วม/ความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริการและผูท้ี่มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศกึษาและ

สถานศกึษาระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบการศกึษามี

โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

 มีเครอืข่ายการทำงานภาคประชาชนเพื่อบูรณา

เกี่ยวกับภารกิจของ อบต.เพิ่มขึน้ 

๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

ที่ดแีก่ประชาชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ/การ

มีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้

ประสบปัญหาทางสังคม 

ผูป้ระสบปัญหาได้รับความช่วยเหลอืเบือ้งตน้

อย่างทันท่วงที 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ/การ

มีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.4)เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรา้งความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน/การ

มีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2.5)ส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วม ในการอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ

ขยะสิ่งปฏิกูล/การมสี่วนร่วม/ความพึงพอใจ/

ความรูค้วามเข้าใจ 

2.6)ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ความพึงพอใจ/ความรูค้วาม

เข้าใจ 

2.7)การคุ้มครองสทิธิ  ความเสมอภาค และ

ส่งเสริมสทิธิมนุษยชนของประชาชน 

มีเครอืข่ายภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิ

มนุษยชนร่วมกับ อบต.เพิ่มขึน้ 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการคุ้มครองสทิธิ  

ความเสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชน/การมสี่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้

ความเข้าใจ 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

   -การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมและได้รับความพึงพอใจ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๓.๑) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ

ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพ

แก่ประชาชน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง/การมีส่วนร่วม/

ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

๓.3) ส่งเสริมการเกษตร จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ

ส่งเสริมการเกษตร/การมสี่วนร่วม/

ความพึงพอใจ 

๓.4) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ

ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่ง

ท่องเที่ยว/การมสี่วนร่วม/ความพึง

พอใจ 

 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

   -ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

พอใจ   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๑) อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ

ส่งเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรม

พืน้บ้านและภูมปิัญญาท้องถิ่น/การมี

ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๔.๒) ส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ

ส่งเสริมดา้นการกีฬานันทนาการ/

การมสี่วนร่วม/ความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

    -  การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิด

ผลสัมฤทธิ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนใหอ้งค์กรมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบการ

ป้องกันการทุจิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค

ส่วน และสามารถใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม

สนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน/การมี

ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรูค้วามเข้าใจ 

๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และ

บำรุงรักษาทรัพย์สิน 

ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม 

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพขึ้น 

๕.๓) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและบริการ

ประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

 

จำนวนครั้งของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง/ความพึงพอใจ 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 

* เป้าหมาย   

      ➢  เป้าหมายที่  ๑ : ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างทั่วถึง 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย   

    -  การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น 

* เป้าหมาย  

➢  เป้าหมายที่ 2  :  การศกึษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวติของประชาชนใน

ตำบลได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง 

สืบสานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสาน

ความร่วมมอืองค์กรต่าง ๆ 

➢  เป้าหมายที่ 4  :  ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

ฟืน้ฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 

➢  เป้าหมายที่ 5  :  ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมอืกับสาธารณ

ภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 

   - ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเพิ่มขึน้ 

   - ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

พอใจ/ความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึน้ 

   - องค์กรมีขดีความสามารถ ความพร้อม  เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึน้ 

* เป้าหมาย   

  ➢  เป้าหมายที่ 3  :  ประชาชน สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมกีารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 

   -การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมและได้รับความพึงพอใจ  

* เป้าหมาย  

        ➢  เป้าหมายที่ 2  :  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ตำบลได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสาน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน 
 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   

   -ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

  พอใจ   

             * เป้าหมาย  

     ➢  เป้าหมายที่  6 :  องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบ

การป้องกันการทุจิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถใหบ้ริการสาธารณะ

แก่ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 

   -  การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

   ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

   เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

2.6.กลยุทธ์ 

    เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  จึงมีความจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงใน

อนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ

และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

ดังนัน้ จงึได้มกีารกำหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๑.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ 

   1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

   1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 

   1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำ 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตขอประชาชนอย่างท่ัวถงึ 

  ๒.๑) ส่งเสริมการศกึษาแก่ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ 

   ๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสรา้งสุขภาพที่ดแีก่ประชาชน 

   2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

   2.4)เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

   2.5)ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   2.6)ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2.7)การคุ้มครองสิทธิ  ความเสมอภาค และส่งเสริมสทิธิมนุษยชนของประชาชน 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

   ๓.๑) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 

   ๓.3) ส่งเสริมการเกษตร 

   ๓.4) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและการกีฬา

นันทนาการ 

  ๔.๑) อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๔.๒) ส่งเสริมดา้นการกีฬานันทนาการ 

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนใหอ้งค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ระบบการป้องกันการทุจิตและส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

  ๕.๓) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดรอ้น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพืน้ที่ของด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟืน้ฟู

พัฒนาการจัดบรกิารสาธารณะ หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งถอืเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการ

พัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาสังคม  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการ

ดำเนินการต้องมีการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบ 

ทั้งนีจ้ะต้องการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และตลอดจนความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จึงมีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์

การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจติสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์การบรหิารส่วนตำบลมคีวามเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. นโยบายเร่งด่วน 

 1.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กร และเครอืข่ายชุมชนในการพัฒนาตำบลอย่าง

เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในทุก ๆ ด้าน   

  1.2พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ มีความรู ้

ความสามารถและสภาพจิตใจที่พร้อมสำหรับการบริหาร และบริการประชาชน   

 1.3บริหารงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต   โปร่งใส   ยุติธรรม  โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ   โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง  จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรม   และ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดขีองพี่น้องประชาชน 

1.4เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

2. นโยบายทั่วไป 

2.1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     2.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ถนนภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อกับ

ถนนระหว่างหมู่บ้าน  และหมู่บ้านเชื่อมต่อกับตำบลใหเ้หมาะแก่การสัญจรไปมา 

  2.1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  สะพานทางเท้า สะพานคอนกรีต ท่อระบายน้ำให้เหมาะสม

และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

  2.1.3 ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาให้มคีวามพรอ้มในการให้บริการและทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน 

 

 2.1.4 ขยายบริการไฟฟ้าใหท้ั่วถึงและครอบคลุมทั้งตำบล โดยขยายเขตไฟฟ้า การติดตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะตามท้องถนน พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

  2.1.5 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 

2.2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

  2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

และผูถู้กทอดทิง้ ใหม้ีสุขภาพชวีิตที่ดีขึน้ ตลอดจนกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผูสู้งอายุและกลุ่มมวลชนต่างๆ ให้

สามารถดำรงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.2.2 เฝา้ระวังสถานการณ์ พรอ้มให้ความร่วมมอืกับส่วนราชการต่างๆ ในการป้องกันและ

บำบัดผูต้ิดยาเสพติด 
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2.2.3 พัฒนาปรับปรุงงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) และการรักษาความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน โดยสามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุง

วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร ตลอดจนศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยในระดับตำบล 

2.2.4 สนับสนุนงบประมาณและการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง 

2.3 นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.3.1 พัฒนาส่งเสริมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหป้ระชาชน

ตำบลน้ำบ่อหลวงใช้ชีวติบนพืน้ฐานความพอเพียงในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 

       2.3.2 พัฒนาฝกึอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม  เช่น สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพต่างๆ ในตำบลตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 

2.3.3 ส่งเสริมให้ความรูก้ับกลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

       2.3.4 พัฒนาฝกึอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานโดยร่วมกับ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำบ่อหลวง 

2.3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำขานใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลน้ำบ่อหลวง 

ตามแนวพระราชดำริ    

    2.4  นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 

       2.4.1 สนับสนุนการขุดลอก ลำเหมืองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ขุดลอกแม่นำ้ขาน ลำเหมอืงต่างๆเป็นต้น  

 2.4.2  สนับสนุนส่งเสริมการกำจัดวัชพืช  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ให้ครอบคลุมทั้งตำบล 

2.4.3 พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรกรรม ใหเ้พียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เช่น  

การขุดบ่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น 

    2.5  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

       2.5.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

สถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชนเป็นต้น 

2.5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนสาธารณสุข พร้อมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ความเข้าใจ  ถึงอันตรายจากโรคภัยต่างๆ  โดยการดูแลสุขภาพของประชาชน 

2.5.3 สนับสนุนงบประมาณทางดา้นสาธารณสุข  เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เพิ่มขีด

ความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุข 

2.5.4  สนับสนุนการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล “ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ” ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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2.5.5  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้น

การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบล 

 2.6 นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

        2.6.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในระดันปฐมวัยใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน 

 2.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุการศกึษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม 

         2.6.3 พัฒนาบุคลากรด้านครูให้มคีวามรูค้วามสามารถมากยิ่งขึน้ และสามารถถ่ายทอด

ความรูใ้ห้แก่เด็กนักเรียน  

        2.6.4 จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศกึษา เช่น โครงการอาหาร

กลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)  

                2.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ เช่น งาน

ประเพณียี่เป็ง งานสงกรานต์ ฯลฯ ให้สืบต่อไป    

 2.6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาทุกเพศ ทุกวัยทุกระดับทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบลและ 

อำเภอ 

 2.7 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกป่าชุมชนเป็นต้น 

 2.7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) 

 2.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนลดการเผาขยะ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

 2.8 นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

2.8.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อทราบถึงปัญหาความตอ้งการของ

ประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.8.2 ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนความรูใ้ห้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  น้ำ

บ่อหลวง ให้สามารถทำหน้าที่ในทางนติิบัญญัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      2.8.3 ส่งเสริมกระบวนการ การมสี่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูน้ำชุมชนกับประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 

      2.8.4  ส่งเสริมพัฒนาผูน้ำท้องถิ่น และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย 

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยสนับสนุนให้มบีทบาทและส่วนร่วม ศกึษาอบรม เพื่อ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2.8.5 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับภารกิจตามแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ และภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

  2.8.6 พัฒนาด้านอื่นๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นตามระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจไว้ 

 
 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรอืตำบล 

ตำบลน้ำบ่อหลวง  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  1  บ้านโรงวัว 

   หมู่ที่  2  บ้านน้ำบ่อหลวง 

  หมู่ที่  3  บ้านแพะสันใหม่ 

  หมู่ที่  4  บ้านจอมแจง้ 

  หมู่ที่  5  บ้านหนองหา้ 

  หมู่ที่  6  บ้านหนองไหว 

  หมู่ที่  7  บ้านหัวฝาย 

  หมู่ที่  8  บ้านหว้ยโท้ง 

หมู่ที่  9  บ้านต้นแก้ว 

หมู่ที่  10  บ้านสันเหนอื 

  หมู่ที่  11  บ้านหนองหวาย 
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     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

       ตั้งอยู่ที่  222 หมู่  2  ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  )               

-  โทรศัพท์  ๐53 – 028141  

-  โทรสาร  ๐53 – 028141 ต่อ 202 

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยทั่วไปของตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่เป็นภูเขา (เขตป่าสงวน) 

ประมาณ  ร้อยละ 40  ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรสภาพภูมิประเทศของตำบล

น้ำบ่อหลวง  ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเขาสูงมีภูเขาที่สำคัญ คือ ดอยหยด ตอนกลางเป็นที่ลาดเชิง

เขา ถัดลงมาเป็นทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก  และทำนา สำหรับ

ทางน้ำในตำบล ได้แก่ หว้ยผึ้ง ห้วยป่าปง ห้วยม่วง และห้วยกวาง ซึง่มีต้นกำเนิดจากดอยหยุด โดยมีทิศ

ทางการไหลจากทิศเหนอืลงสู่ทิศใต้ 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

   ภูมิอากาศ   ในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุด  มีอุณหภูมิต่ำกว่า  10  องศา

เซลเซียส  สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  

มิลลเิมตร  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ประมาณ 70 % ของพื้นที่ทางตอนบนในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่า

ตอง  ลักษณะดินอยู่ในชุดดินหน่วยผสมของพื้นที่ที่มีความลาดชันซับซ้อน   สภาพพื้นที่ประกอบด้วย

พืน้ที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นดินลึกและตื้น  เป็นบางแห่ง   ลักษณะดินและ

ความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด   มีเศษหิน  ก้อนหินหรือหินโผล่กระจัด

กระจาย  พืน้ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่าง ๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอย   ที่ขาดการอนุรักษ์ 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 

  มลีำห้วย  ๑2 แห่ง  สระน้ำ  2 แห่ง 

    หนองน้ำ  - แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 

    ลำคลอง  - แห่ง  บ่อบาดาล 13 แห่ง 

    บึง   - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง 

    แม่นำ้   1 แห่ง  ฝาย  - แห่ง 

    อื่นๆ (ระบุ)  - แห่ง  เหมอืง  - แห่ง 
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๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   มีพื้นที่ป่าไม้อยู่มากกว่า 40 % ของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าไม้ผลัดใบ (deciduous forest)  ทั้งหมด

โดยประมาณ 65 % ของพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ (mixed  deciduous  forest) พบตั้งแต่บริเวณกึ่งกลาง

แนวเขาลงไปถึงลำห้วยและที่เหลืออีก 35 % เป็นป่าเต็งรัง (dry deciduous dipterocarp foredt) พบตั้งแต่

บริเวณกึ่งกลางแนวเขาขึ้นไปถึงสันเขา 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน แต่ละชุมชนมกีรรมการซึ่งเป็น

ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน 4 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ประชาชนใหค้วามร่วมมอืด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   

 -  จำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 3,957  คน 

   -  จำนวนผู้มาใช้สทิธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

   -   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 3,315 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

3,957 คน  คิดเป็นร้อยละ  83.78 

   ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย

ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอ

ความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน

อำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่

กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้

พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดู

งาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  

อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหเ้จริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ  โดยองค์การ

บริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 

  ตำบลน้ำบ่อหลวง เดิมขึ้นกับตำบลสันกลาง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นตำบลน้ำบ่อ

หลวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน  2535 และได้รับการยกฐานะเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ช้ัน 5 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  

2540 โดยได้ถือเอานามตามบ่อน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 13.5  เมตร ลึก เมตร จำนวน 1 บ่อ และมี

บ่อน้ำทิพย์  จำนวน  1 บ่อ  ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่ามีมหาเศรษฐีนามพระโคได้สร้างวัดขึ้นพร้อม

กับได้ขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ เมื่อราวปี พ.ศ.1323 รวมเวลาจนถึงปัจจุบันประมาณพันปีเศษและบ่อน้ำ

ขนาดใหญ่นี้เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า “น้ำบ่อหลวง” โดยมีนายสุทัศน์   สุทัศนรักษ์เป็นกำนันตำบลน้ำ

บ่อหลวงคนแรก  ถึง พ.ศ. 2547  คนที่  2 นายอินสอน  ไชยวัง  ถึง พ.ศ. 2551 คนที่  3            

นายพงษ์ศักดิ์  กิติกา พ.ศ.2552 คนที่ 4 นางพรทิพย์   ตาสาย พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน 

        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

        ตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสันป่าตอง อยู่ห่างจากอำเภอสันป่า

ตองประมาณ   8  กิโลเมตร 

   ทิศเหนอื ติดต่อ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

   ทิศใต้  ติดต่อ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

  ตำบลน้ำบ่อหลวงแบ่งเขตการเลือกตั้ง 11 เขตการเลือกตั้งประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมอืงเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล 

เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมใน

การจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

  ข้อการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ

วันที่ ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   

 -  จำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 3,957  คน 

   -  จำนวนผู้มาใช้สทิธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

   -   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 3,315 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

3,957 คน  คิดเป็นร้อยละ  83.78 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 

 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  

เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙   ด้าน

การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริม

นม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพืน้ที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 

  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

 

สังกัด สพฐ. อบต.น้ำบ่อหลวง 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง   

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 

           - จำนวนนักเรียน 

2.โรงเรยีนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล 

       น้ำบ่อหลวง 

           - ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 

           - จำนวนครูผู้ช่วยดูแลเด็ก 

           - จำนวนนักเรียน 

 

 

 

 

๑ แห่ง 

3  คน  

4  คน 

34  คน 

 

๑ แห่ง 

        1  คน 

2  คน  

2  คน 

66  คน 
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สังกัด สพฐ. อบต.น้ำบ่อหลวง 

3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต. 

  3.1 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง  

         ระดับประถมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนหอ้งเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน   

  3.2 โรงเรยีนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 

         ระดับมัธยมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนหอ้งเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน   

 

 

๑ แห่ง 

   7   คน 

    6   หอ้ง 

      152  คน 

 

         1  แห่ง 

       32  คน 

       12 ห้อง     

     344  คน 

 

 

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 

โรคไข้ เลือดออก  โรคตาแดง มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติ เข้ารับการ

รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไข

ปัญหา คอื องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมอืกัน

รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  มีน้ำหนักตาม

เกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  5 

ครัวเรือน การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และ

ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่ง

ที่จะแก้ไข  โดยร่วมมอืกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
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หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพืน้ที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

จำนวน  2   แห่ง     

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ครัวเรือนไม่มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกัน

การเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง

ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี 8  ครัวเรือน  ที่ไม่มี

การป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถ 

ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่

เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น

โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ

แก้ไขปัญหา คือการแจง้เตือนให้ผูป้กครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  

ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลัง

จาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่

ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนต่อไปตามอำนาจหนา้ที่ที่สามารถดำเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลน้ำบ่อหลวง  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสันป่า

ตองได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงนั้นพบว่าในเขตตำบลน้ำบ่อหลวงมีผู้ที่ติดยาเสพ

ติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ

ทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ

ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  

ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรอืตำรวจแลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ก็ได้ให้ความร่วมมอืมาโดยตลอด   

 

 

 

 



 

 

58 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมา

พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวงพบว่า 

ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  278  คน  ดื่มสุรา 361  คน 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพใหก้ับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศกึษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลอืผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังน้ี 

๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่

ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่

สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 

เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การ

บริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  

ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟ้า  1,232   หลังคาเรอืน 

  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน     จุด   
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๕.๓ การประปา 

การประปา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ระบบ

ประปาหมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ  

ในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีข้อร้องเรียนเรื่อง

น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ ปัจจุบันองค์การ

บริหารส่วนตำบลได้อนุมัติงบประมาณและร้องขอในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบ

ประปาขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   ปัจจุบัน

ประชาชนมปีระปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชน้้ำประปา    ๑,๐๗๕   หลังคาเรือน 

(2)  จำนวนประปาหมู่บ้าน  12 แห่ง 

๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จำนวนโทรศัพท์สำนักงาน       จำนวน    3     หมายเลข 

-  โทรศัพท์  ๐53 – 028141 , โทรสาร  ๐53 – 028141 ต่อ 202 

-  โทรศัพท์  ๐53 – 028142  

-  โทรศัพท์  ๐53 – 028143 

(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลสำหรับสำนักงาน  จำนวน    4   หมายเลข 

-  โทรศัพท์  ๐98 – 0018824 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

-  โทรศัพท์  ๐98 – 0047752 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

-  โทรศัพท์  ๐98 – 0032160 ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

-  โทรศัพท์  ๐98 – 0031970 ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

๕.๕ ไปรษณยี์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (๑)  มไีปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ 

– เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

  (๒)  รถขนส่งสี่ลอ้แดงสันป่าตอง -เชยีงใหม่ ให้บริการทุกๆ ช่ัวโมง  และทุกวัน 

 (3)  เครื่องมืออุปกรณ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมเีครื่องมอือุปกรณ์ที่ใชใ้นการดำเนินงาน  ดังนี้ 

(๑)  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

  ➢  เครื่องพมิพ์ดีด      จำนวน   ๑   เครื่อง 

  ➢  เครื่องโทรสาร     จำนวน   2   เครื่อง  
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(๒)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

  ➢  รถจักยานยนต์     จำนวน   2   คัน 

  ➢  รถปฏิบัติการฉุกเฉิน    จำนวน   ๑   คัน 

➢  รถยนต์ประชาสัมพันธ์    จำนวน   ๑   คัน 

➢  รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   จำนวน   ๑   คัน 

➢  รถบรรทุกขยะ (ใหญ่)    จำนวน   ๑   คัน 

➢  รถยนต์ส่วนกลาง   จำนวน   ๑   คัน   

 (๓)  ครุภัณฑ์การเกษตร 

➢  เครื่องพ่นหมอกควัน    จำนวน   1   เครื่อง 

(4)  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

  ➢  เครื่องตบดิน   จำนวน   ๑   เครื่อง 

➢  สว่านไฟฟ้า      จำนวน   ๑   เครื่อง 

➢  ชุดประแจแหวน   จำนวน   ๑   ชุด  

(5)  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

➢  เครื่องส่งวิทยุแม่ข่าย     จำนวน   2   เครื่อง 

➢  เครื่องรับส่งวิทยุชนิด  มอืถือ ๑ - ๕  วัตต์   จำนวน   4  เครื่อง 

 (6)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

➢  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน   ๑   เครื่อง  

 (7)  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

➢  เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น    จำนวน   3   เครื่อง 

 (8) ครุภัณฑ์ดับเพลิง 

➢  ถังดับเพลิง      จำนวน  6  ถัง 

 (9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  ➢  เครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะในสำนักงาน)  จำนวน   ๑๖   เครื่อง   

  ➢  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จำนวน    ๒   เครื่อง 
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๕.๖  เส้นทางคมนาคม 

 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 

    เส้นทางคมนาคมที่ใชต้ิดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพืน้ที่ใกล้เคียง

มีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    

    -  หมายเลข   3035  สายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - อำเภอหางดง 

    -  หมายเลข 108  สายเชยีงใหม่  -  แม่ฮ่องสอน 

   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   -    สะพาน 

๑.3)  ถนน 

                 - ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    1     สาย 

                 - ทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   1   สาย 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พืน้ที่การเกษตร ทั้งหมด  

=  3,968-0-22  ไร่ 

   จำนวนครัวเรอืนเกษตรกรทั้งหมด  =  661 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 1,911 

ครัวเรือน 

   เฉลี่ยเกษตรกรถือครองพืน้ที่    =  6 ไร่ / ครัวเรือน 

   คิดเป็นรอ้ยละ 34.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  

ได้แก่  ข้าว  หอมหัวใหญ่ ข้าวโพด ลำไย ถั่วเหลือง  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      34  ของจำนวนประชากรทั้งหมด         

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑  ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      53  ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       6  ของจำนวนประชากรทั้งหมด      

๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มกีารประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  

การเลีย้งไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  กบ  เป็นต้น 

 

 

 

 



 

62 

 

๖.๔ การบรกิาร 

โรงแรม   1 แห่ง 

ร้านอาหาร  23 แห่ง 

   บ้านเช่า   13      แห่ง 

โรงภาพยนตร์  - แห่ง 

สถานีขนส่ง  - แห่ง 

ร้านเกมส์  2      แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  มีแต่ศาสนาสถาน 

เช่นวัดต่างๆแต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหเ้กิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   4   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ลา้นบาท) 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณชิย์ 

ธนาคาร  - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มหลอด 4     แห่ง 

บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 

หา้งหุน้ส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด   ๑ แห่ง 

ร้านค้าต่างๆ  98 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 

ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒2  กลุ่ม 

 ๖.๘ แรงงาน 

   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีอยู่ในกำลังแรงงาน 

ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำ

กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไป

รับจ้างทำงานนอกพื้นที่   ปัญหาที่พบคือ  ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 

เพราะพืน้ที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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๗. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 

 

หมู่บ้าน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑  บ้านโรงวัว 

หมู่ที่  ๒  บ้านน้ำบ่อหลวง 

หมู่ที่  3  บ้านแพะสันใหม่ 

หมู่ที่  4  บ้านจอมแจ้ง 

หมู่ที่  5  บ้านหนองห้า 

หมู่ที่  6  บ้านหนองไหว 

หมู่ที่  7  บ้านหัวฝาย 

หมู่ที่  8  บ้านหว้ยโท้ง 

หมู่ที่  9  บ้านต้นแก้ว 

หมู่ที่  10  บ้านสันเหนอื 

หมู่ที่  11  บ้านหนองหวาย 

419 

438 

168 

224 

222 

233 

175 

178 

94 

137 

89 

466 

463 

209 

230 

249 

260 

148 

173 

103 

143 

93 

885 

901 

377 

454 

471 

493 

323 

351 

197 

280 

182 

 

ข้อมูล : ที่มาสำนักงานทะเบียนราษฎร (ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9) 

 ผู้นำชุมชน 

  - กำนันตำบลน้ำบ่อหลวง  นางพรทพิย์  ตาสาย  เบอร์โทร 080-0664985 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสุเมธ  กิ่วคำ   เบอร์โทร 082-3991821 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายชาญณรงค ์ สุนันตา  เบอร์โทร 095-6290865 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายประเสรฐิ  วรรณราช  เบอร์โทร 088-4347530 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายเฉลมิพันธ์  จั๋นทา  เบอร์โทร 085-6269383 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายมานติย ์ แก้ววรรณะ  เบอร์โทร 081-1676716 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายอนุชาต ิ ชาวสวนแตง  เบอร์โทร 086-1964665 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นายศภุเดช  เหมยแกว้  เบอร์โทร 081-7965206 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายผดั  ศรีดอนชัย  เบอร์โทร 084-4890669 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นายเจนวิทย์  แสงคำ  เบอร์โทร 089-9500946 

  - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 นายมนัส  ผดัไหว  เบอร์โทร 094-8375226 
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

- แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ และการใชป้ระโยชน์ 

   แหล่งน้ำธรรมชาติ 

   - ลำหว้ย   จำนวน   12 สาย 

   - ลำน้ำ    จำนวน   1 สาย 

   - บึง หนองน้ำ   จำนวน   - แห่ง 

   แหล่งน้ำที่สรา้งขึ้น 

   - ฝาย    จำนวน   3 แห่ง 

   - บ่อน้ำตืน้   จำนวน   25 แห่ง 

   - บ่อโยก   จำนวน   6 แห่ง 

   - อื่นๆ (คลองชลประทาน) จำนวน   3 แห่ง 

   - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน   10 แห่ง 

   - บึง หนองน้ำ   จำนวน   12 แห่ง 

   ตำบลน้ำบ่อหลวง  มีโครงการชลประทานชื่อชลประทานแม่แตงไหลผ่าน หมู่ 1, 2, 9 และ 

11  สามารถใช้เพื่อทำการเกษตรได้ประมาณ  800  ไร่  มีแม่น้ำสายสำคัญ 1 สาย คือ แม่น้ำขาน  ไหล

ผ่านหมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  สามารถใช้เพื่อทำการเกษตรได้ประมาณ  3,161 ไร่ และยังมี

บ่อตอกบาดานเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง จำนวน 10 บ่อ ใช้ในพืน้ที่การเกษตรได้ ประมาณ 500 ไร ่

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท้ี่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9.72  

     วัด      9    แห่ง         

       สำนักสงฆ์ 3    แห่ง 

-  ผูท้ี่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  0.28 

        สำนักคริตส์    -   แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์   ประมาณเดือน  เมษายน 

-  ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ  ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจกิายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจกิายน 
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 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้อนุรักษ์

ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใชส้ำหรับในครัวเรือน  แกะสลัก นวดหมุนไพร 

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙9 % พูดภาษาเหนอื     

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ใน

ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  ไม้แกะสลัก  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่  โคมลอย 

กระเป๋าผ้าลายไทย   ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ของที่

ระลึกจากเรซิ่นงานพ้นภาพลงไม้ 

๙. ทรพัยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่ขาน น้ำบาดาล 

➢  แหล่งน้ำ 

     ลำห้วย  ๑2 แห่ง  สระน้ำ  2 แห่ง 

     หนองน้ำ - แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 

     ลำคลอง - แห่ง  บ่อบาดาล 13 แห่ง 

     บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง 

     แม่นำ้  1 แห่ง  ฝาย  - แห่ง 

      อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมอืง  - แห่ง 

๙.๒ ป่าไม้   

 พื้นที่  ซึ่งเป็นป่าผลัดใบ (deciduous  forest)  ทั้งหมด  โดยประมาณ 65%  ของพื้นที่

ป่าเป็นป่าเบญจพรรณ (mixed  deciduous  forest) พบตั้งแต่บริเวณกึ่งกลางแนวเขาลงไปถึงลำห้วยและ

ที่เหลืออีก 35% เป็นป่าเต็งรัง (dry deciduous dipterocarp forest) พบตั้งแต่บริเวณกึ่งกลางแนวเขาขึ้น

ไปถึงสันเขา 

๙.๓ ภูเขา   

  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  มีแนวเทือกเขา  ซึ่งแบ่งเขต

ระหว่างอำเภอสะเมิงกับอำเภอหางดง  พาดผ่านจากตอนบนทางทิศเหนือลงสู่ตอนกลาง และมี แนว

เทือกเขาซึ่งกั้นแบ่งเขตอำเภอหางดงกับอำเภอสันป่าตอง พาดผ่านจากตอนกลางทางด้าน ทิศตะวันตก

ไปสู่ที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเขตอำเภอสันป่าตอง  ทางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม  ทำการเกษตรอยู่

ในเขตอำเภอสันป่าตอง และอำเภอแมว่าง 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่

อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  

ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม่สงวนไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำเพื่อใช้สำหรับ

การเกษตรได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้

ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคอืยังไม่สามารถหาแหล่งนำ้สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึน้  ปัญหาด้าน

ขยะ  ยังมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ และการกำจัดที่ยังไม่ถูวิธี การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน

ตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น  

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

ของเมอืงใหร้่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ให้ครบถ้วนต่อความต้องการของประชาชน 

 1.2 ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้ี่ดนิให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม

สอดคล้องกับการเส้นทางจราจร 

 2.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

 2.1จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ออกกำลังกายและเป็นกิจกรรมนันทนาการ

ให้รูร้ักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 2.2ให้ความรูเ้ยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มคีุณภาพต่อไป 

 2.3ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเคราะห์เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ คนพิการ ผูด้้วยโอกาส ผู้ป่วยเอสด์ 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้กลุ่มอาชีพ

เข้มแข็งยิ่งขึน้ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตำบลใหด้ียิ่งขึน้ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด 

 2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. ส่งเสริมการศกึษาให้เด็กมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นใหค้งอยู่และเยาวชนรุ่น

หลังสบืสานต่อไป 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจติใจ   
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 ด้านสาธารณสุข 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

 2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสีุขภาพที่ดี 

 ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย์ 

 2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 2. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้มปีระสิทธิภาพ 

 3. ส่งเสริมใหม้ีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตำบลใหน้่าอยู่ 

 ด้านการเมืองการบริหาร  

 1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด 

  4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนำมาพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล 

  กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ใน

คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้

ล่วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดำเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่าง

เป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนด

วิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอ หรอืกล่าวโดยทั่วไปการมจีำนวนและ 

คุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่

เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะ

ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรูจ้ักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นใหอ้ยู่กับองค์กรต่อไป 
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จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลัง

นั้นเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 

 กรอบแนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 

กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไป

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้

อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ

ลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังนี้ 

  พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ

ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา

ตามลำดับช้ัน   กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

 -สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 

-สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  

-สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 

-สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

  ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติ งานที่ ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์   จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนด

ตำแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่า มีคนลาออก  

หรอืเกษียณอายุราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน  

- กลุ่มงานสนับสนุน 

- กลุ่มงานช่าง 
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  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์

การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ 

ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจา้งทั่วไป 

- พนักงานจา้งตามภารกิจ 

 แนวคดิเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงาน

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดย

จุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็น

ต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี

คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่ม

อาชีพที่เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก ดังนี้ 

 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ

แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วน

ใหญ่จะเน้นที่ เรื่องการวางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิ

การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  

เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ เต็มความสามารถและตรงตามความรู้   

ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

    - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  

การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้

เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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  - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง

สายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ

บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละ

ตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่

ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้ง ดำรงตำแหน่งในกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศกึษา ที่ใช้ในการบรรจุ

แต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่ง

สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

แนวคดิในการวเิคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 

เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จำเป็นต้องสร้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  

3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติขอ้มูลในอดีต มิติขอ้มูลในปัจจุบัน และมิติขอ้มูลในอนาคต  ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 

มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมอืนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ

เหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

การดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม

ภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบ

อัตรากำลังใหป้รับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการ

แล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดการเตรียมความ

พร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จะพิจารณา

คุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหา และ

บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม

ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึง

การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการ

จัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดใน

ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ได้กำหนด

อัตรากำลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับ

ผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา 

จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสาย

งานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง

ทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับช้ันเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น 

ๆ เป็นผู้มคีวามรูป้ระสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมเีป็นสำคัญ  
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กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง 

อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสาย

งานว่า 

▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนีห้รอืไม่ 

▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรอืไม่ 

▪ การมสีายงานนีใ้นส่วนราชการ เอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 

▪ ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง 

▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผดิชอบที่ตอ้งอาศัยสายงานดังกล่าว / หรอืทดแทน

ด้วยสายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ 

▪ การมสีายงานนีใ้นหน่วยงานมไิด้ช่วยเอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง) 

มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย 

โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา 

อย่างนอ้ยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วน

ราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวน

มาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีก

ตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงาน

อื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของ

แต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด  กอง

คลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนน้ำบ่อ

หลวงเป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่อง

กรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  

การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมี

บุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่

ได้มาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

ปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่   องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ใน

ลักษณะเดียวกัน 

 ๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

 3.2.1 สำนักงานปลัด 

 3.2.2 กองคลัง 

 3.2.3 กองช่าง 

 3.2.4 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

             ๓.๓ กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของ

ภารกิจที่จะดำเนินการว่าใช้บุคคลที่มีตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด โดยวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของ

ภารกิจที่จะดำเนินการว่าใช้บุคลากรที่มีตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด โดยวิเคราะห์ปริมาณงานจากปีที่ผ่าน

มา และเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มเดียวกัน 

  -นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง (ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)   จำนวน  1  อัตรา 

  -นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น  (รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  1  อัตรา 
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  3.3.1 สำนักงานปลัด 

   -หัวหนา้สำนักงานปลัด    อำนวยการต้น จำนวน  1  อัตรา 

   -นักพัฒนาชุมชน    ชำนาญการ จำนวน  1  อัตรา 

   -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ จำนวน   1  อัตรา 

   -นักทรัพยากรบุคคล   ชำนาญการ จำนวน  1  อัตรา 

   -นักจัดการงานทั่วไป   ชำนาญการ จำนวน  1  อัตรา 

   -นิตกิร     ปฎิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา 

   -นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจา้งประจำ)    จำนวน  1  อัตรา 

  3.3.2 กองคลัง 

   -นักบริหารงานการคลัง   อำนวยการต้น จำนวน  1  อัตรา 

   -นักวิชาการเงนิและบัญชี  ปฎิบัติการ จำนวน  1  อัตรา 

   -นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปฎิบัติการ จำนวน  1  อัตรา 

   -เจ้าพนักงานพัสดุ   ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา 

  3.3.3 กองช่าง  

   -นักบริหารงานช่าง   อำนวยการต้น จำนวน  1  อัตรา 

   -นายช่างโยธา    ปฎิบัตการ/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา 

   -นายช่างโยธา    ชำนาญงาน จำนวน  1 อัตรา 

  3.3.4 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   -นักบริหารการศึกษา     จำนวน  1  อัตรา 

   -ผูอ้ำนวยการโรงเรียน   ระดับ ค.ศ.2 จำนวน   1  อัตรา 

   - คร ู     ระดับค.ศ.1 จำนวน   2  อัตรา 

   - คร ู     ระดับ ครูผู้ ช่วย จำนวน   2 อัตรา

   -ครูผูดู้แลเด็ก      จำนวน  3  อัตรา 

 1.โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

ดังน้ี 

 1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 2.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 

 3.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 

 5.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 



ผลการเปรียบเทยีบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มเดียวกัน 

ด้าน องค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลสันกลาง 

อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีเนื้อที่ทั้ งหมดประมาณ 27.3 ตารางกิ โลเมตร 

17,116. ไร่ มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 

หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิน้ 4,924 คน 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 12.6 ตารางกิโลเมตร 7,875 ไร่ 

มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน มีประชากร

ทั้งสิน้ 5,407 คน 

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนปี 60 16,027,112.56  บาท ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  งบประมาณ  2557  จำนวน 

19,700,000.-บาท 

18,246,000บาท ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ 2560 จำนวน 35,000,000.-บาท 

โครงสรา้งส่วนราชการ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 4 ส่วนดังนี้ 

-สำนักปลัด 

-ส่วนการคลัง 

-กองช่าง 

-ส่วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สำนักปลัดกำหนดอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้ง ดังนี้ 

1.นักบริหารงานทั่วไป (1) 

2.จนท.วิเคราะห์ฯ (1) 

3.บุคลากร(1) 

4.เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป(1) 

5.นักพัฒนาชุมชน (1) 

6.นิตกิร (1) 

กำหนดโครงสร้างสว่นราชการ 4 ส่วนดังนี้ 

-สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

-กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สำนักปลัดกำหนดอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้ง ดังนี้ 

1.นักบริหารงานทั่วไป (1) 

2.นักวิเคราะห์ฯ (1) 

3.นักทรัพยากรบุคคล(1) 

4.นักจัดการงานทั่วไป(1) 

5.นักพัฒนาชุมชน(1) 

 



ลูกจ้างประจำ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

พนักงานจ้างภารกิจ 

1.ผช.นักวิชาการเกษตร (1) 

2.คนขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

1.พนักงานดับเพลิง (5) 

2.คนงานทั่วไป(2) 

3.ภารโรง (2) 

4.พนักงานธุรการ(1) 

5.พนกังานขับรถบรรทุกน้ำ (1) 

ส่วนการคลัง กำหนดตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งดังนี้ 

1.นักบริหารงานคลัง (1) 

2.นักวิชาการเงนิและบัญช ี(1) 

3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้(1) 

4.เจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

พนักงานจา้งทั่วไป 

1.พนักงานธุรการ (1) 

กองช่าง กำหนดตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งดังนี้ 

1.นักบริหารงานช่าง (1) 

ลูกจ้างประจำ 

นักจัดการงานทั่วไป 

พนักงานจ้างภารกิจ 

1.คนตกแต่งสวน (2) 

2.พนักงานดับเพลิง (1) 

3.พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจา้งทั่วไป 

1.ยาม  (1) 

2.คนงานทั่วไป (1) 

3.ผช.เจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(3) 

 

กองคลัง กำหนดตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งดังนี้ 

1.นักบริหารงานคลัง (1) 

2.นักวิชาการเงนิและบัญช ี(1) 

3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้(1) 

4.นักวิชาการพัสดุ (1) 

ลูกจ้างประจำ 

1.นักวิชาการเงนิและบัญช(ี1) 

พนักงานจา้งทั่วไป 

1.คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ)(1) 

 



2.นายช่างโยธา 2-4/5 (ว่าง 1) 

3.นายช่างโยธา 5 (1) 

4.ช่างโยธา 2 (1) 

พนักงานจา้งทั่วไป 

1.พนักงานช่างไฟฟ้า (1) 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดกำหนด

ตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจา้งดังนี้ 

1.นักบริหารงานการศึกษา (1) 

2.ครูผูดู้แลเด็ก (2) รับเงนิกรมฯ 

พนักงานจา้งภารกิจ 

1.ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1)รับเงินกรมฯ 

พนักงานจา้งทั่วไป 

1.ผู้ดูแลเด็ก(รับเงนิกรมฯ) 4 

2.ภารโรง 

3.พนักงานธุรการ 

กองช่าง กำหนดตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ และพนักงานจา้งดังนี้ 

1.นักบริหารงานช่าง (1) 

2.วิศวกรโยธา (1) 

พนักงานจ้างภารกิจ 

1.ผช.ช่างโยธา (1) 

2.คนตกแต่งสวน (1) 

3.ผช.นายช่างไฟฟ้า(1) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กำหนดกำหนด

ตำแหน่งอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจา้งดังนี ้

1.นักบริหารงานการศึกษา (1) 

2.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 

3.ครู ค.ศ.1 (1) 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก (3) 
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               ๓.๔ การกำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า

ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง

กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และ

จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประกอบการกำหนดประเภท

ตำแหน่งพนักงานจ้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ซึ่งมีคณะกรรมการดังนี้ 

 1.น.ส.จันทิมาพร  ทองนาค ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต. ประธานกรรมการ 

 2.น.ส.ณัฎฐนันท์  ยวดกระโทก  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 

 3.นายสิงห์ทอง  อินทนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 

 4.น.ส.นิลุบล   วงค์คำแดง ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

 5.นายอัศวิน   ดาวเด่น  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน  

     หัวหน้าสำนักงานปลัด   กรรมการ 

 5.นางวัชรี  บุญเปี่ยมเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เลขานุการ 

              ๓.๕  กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  -นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)   จำนวน  1  อัตรา 

  -นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  1  อัตรา 

  3.5.1 สำนักงานปลัด อบต. 

   -ผช.นักวิชาการเกษตร   จำนวน  1  อัตรา 

   -พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา 

   -ภารโรง    จำนวน  2  อัตรา 

   -คนงานทั่วไป    จำนวน  1  อัตรา 

   -พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  1  อัตรา 

   -พนักงานดับเพลิง   จำนวน  4  อัตรา 

  3.5.2กองคลัง 

   -พนักงานธุรการ   จำนวน  1  อัตรา 

  3.5.3กองช่าง 

   -พนักงานช่างไฟฟ้า   จำนวน  1  อัตรา 
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  3.5.4กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   -พนักงานธุรการ   จำนวน  1 อัตรา 

   *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

   -ผูดู้แลเด็ก    จำนวน  2 อัตรา 

   -ภารโรง    จำนวน  1 อัตรา 

   *โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

   -ภารโรง    จำนวน  1 อัตรา 

  3.6 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3  ปี โดยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน

ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ภาระค่าใช้จ่าย  ร้อยละ 26.65 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ภาระค่าใช้จ่าย  ร้อยละ 27.63  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ภาระค่าใช้จ่าย  ร้อยละ 28.42 

  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ

การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนการพัฒนาบุคลากร) 

 3.8 ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 

 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหาร

ส่วนตำบล การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที

ทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนด

กรอบอัตรากำลังคนจงึมคีวามสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

   3.8.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้

ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จะเผชิญใน

อนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.8.2 ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรบุคคลใหส้อดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 
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3.8.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้สอดคล้องกัน

ทำให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่

เป้าหมายที่ตอ้งการ 

3.8.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ

กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด

สิ้นไปได้ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลด

ความรุนแรงของปัญหานัน้ลงได้ 

       3.8.5ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และ

ระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง บรรลุวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้อันจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยรวม 

  3.8.6การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความตอ้งการ 

       3.8.7 ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 

Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรร

หา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น  
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  เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มคีวาม

เหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงมกีารวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพืน้ที่  ความจำเป็นพืน้ฐานและความ

ต้องการของประชาชนในเขตพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังนี้    

 สภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด้าน ขอบขายและ 

ปริมาณของ

ปัญหา/ความ

ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง

พื้นฐาน 

๑.๑ แหล่งนำ้และ

น้ำประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ำใน

การเกษตรและ

นำ้ประปาสำหรับ

อุปโภค-บริโภคยังไม่

พอเพยีงและยังไม่ได้

มาตรฐาน 

 

ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

ประชาชนมแีหล่งน้ำ

และมีน้ำประปาใช้

อย่างพอเพยีงมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

มากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟา้ ไฟฟา้ส่องสว่างทาง

และท่ีสาธารณะยังไม่

สามารถดำเนนิการ

ครอบคลุมพื้นท่ีได้

ท้ังหมด 

ทางและที่

สาธารณะในเขต

องค์การบริหารส่วน

ตำบล 

ทางและที่สาธารณะมี

แสงสว่างเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มาและปอ้งกันการเกิด

อาชญากรรมได ้

 

 

๑.๓ ราง/ท่อ

ระบายน้ำ 

ชุมชนขยายมากขึ้น

ระบบระบายน้ำยังไม่

เพยีงพอ เกิดการอุด

ตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ

ความรำคาญ 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

มรีางระบายนำ้

สามารถระบายน้ำได้

สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง

กลิ่นเหม็นก่อความ

รำคาญ 
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ด้าน ขอบขายและ 

ปริมาณของ

ปัญหา/ความ

ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

๒.๑ ด้าน

สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของ

โรคอุบัตใิหม่ โรค

ระบาด โรคติดต่อ 

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ในพืน้ท่ีไม่มีการระบาด

ของโรคอุบัตใิหม่  โรค

ระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

แนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น เช่น 

เบาหวาน  ความดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

และผู้ป่วย 

ในพืน้ไม่มีผู้ป่วยโรค

เรือ้รัง 

๓) ปริมาณขยะและ

นำ้เสียเพิ่มมากขึน้ 

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ปริมาณขยะและน้ำเสีย

ถูกกำจัดให้หมดดว้ย

วธีิการท่ีถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีไม่ปลอดภัย 

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ประชาชนทราบและ

สามารถเลอืกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง 

 ๒.๒ ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ีบาง

รายมท่ีีอยู่อาศัยไม่

มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นท่ีท่ี

ได้รับความเดอืน

ร้อนเร่ืองท่ีอยู่อาศัย 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ

ความช่อยเหลอื

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  

๒.๓ ประชากร มกีารขยายตัวของ

ประชากรเพิ่มมากขึน้

ทำให้เกิดการขยายตัว

ของอาคารบ้านเรือน

ทำให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด   

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ควบคุมการก้อสร้าง

อาคารบ้านเรือนการ

พจิารณาออก

ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด

ปัญหาจากการ

ก่อสร้างอาคาร 

๒.๔ การอุปโภค-

บริโภค 

ประชาชนบาง

ครัวเรือนบริโภค-

บริโภคนำ้ที่ยังไม่

สะอาดและมี

สิ่งเจือปน เช่น จาก

นำ้ฝน นำ้ที่ไมไ่ด้

คุณภาพ มีตะกอน  

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ประชาชนบริโภคนำ้ที่

สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

 ๒.๕ สังคมในชุมชน 

 

๑) การศึกษาสื่อการ

เรียนการสอนยังไม่

พอเพยีง เด็กนักเรียน

ไม่ได้รับการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงกว่าขัน้

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณใน

การศึกษา ครอบครัว

ยากจน    

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

มสีื่อการเรียนการ

สอนท่ีพอเพยีง     

เด็กนักเรียนได้รับ

การศึกษาที่สูงขึน้      

มงีบประมาณใน

การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุ

บางครอบครัว 

ผู้สูงอายุอยู่ตาม

ลำพัง และรับภาระ

ในการดูแลเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็กใน

เขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

ผู้สูงอายุและเด็ก

ได้รับการดูแลท่ีดี 

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับ

ความช่วยเหลอืใน

ดำรงชวีติ 

ผู้พิการในเขต

องค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

ผู้พิการได้รับความ

ช่วยเหลอืในการ

ดำรงชวีติและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น

ตดิเกมส์ สิ่งลามก  

บุหร่ี เหลา้ สาเสพติด 

และท้องก่อนวัยอัน

สมควร     

เยาวชนและวัยรุ่นใน

เขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี

อนาคตที่ดี 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการ

ลงทนุ พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 

๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ

วางแผนในการ

ดำเนนิงาน 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

ประชาชนสามารถ

วางแผนการ

ดำเนนิงานได้เอง 

๓.๒ การลงทุน ขาดแหล่งเงินลงทุน

ในการทำกิจการและ

ประกอบอาชพี 

ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

มแีหล่งเงินทุนในการ

ทำกิจการและ

ประกอบอาชพี 

๓.๓ การพาณิชย  

กรรม 

๑) ประชาชนขาด

สถานท่ีจำหน่าย

สินค้า 

 

ร้านคา้แผลงลอย ร้านคา้แผงลอยมี

สถานท่ีในการขาย

จำหน่ายสินค้า 

๒) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคา

ตกต่ำระยะทางใน

การขนส่งผลผลิต

ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

ผลผลิตมรีาคาสูงขึน้ 

๓) ค่าแรงต่ำค่า

ครองชีพสูงขาด

แคลนการจ้างงาน 

ผู้ประกอบอาชพี

รับจ้าง 

ค่าแรงสูงขึ้น

เหมาะสมกับค่า

ครองชีพ  มกีารจ้าง

งานมากขึ้น 

๔) ครัวเรือนมรีายได้

เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า  

๓๐,๐๐๐ บาท   

จำนวน ๙ ครัวเรือน    

ประชาชนท่ีมีรายได้

ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

ไม่มคีรัวท่ีตกเกณฑ์

มารตาฐานรายได ้

๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขต อบต.ไม่มี

แหล่งท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

ในเขตองค์การบริหาร

บริหารส่วนตำบล 

มแีหล่งทองเท่ียวใน

เขต อบต.และ

ส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้ 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ

ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

๔.๑ การจราจร การจราจรบนถนน

มเีพิ่มมากขึน้อาจ

ทำให้เกิดอุบัตเิหตุ

ขึน้ได ้

ประชาชนท่ีสัญจรไป

มาบนถนน 

มรีะบบควบคุม

การจราจร เช่น 

ตดิตัง้สัญญาณไกระ

พริบเพื่อเตือนให้

ระมัดระวัง 

๔.๒ การรักษา

ความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรพัย์สนิ

ของประชาชน 

มกีารทำลายและ

ลักขโมยทรัพย์สิน

ของประชาชนและ

ราชการ 

รวมท้ังเกิดการ

ทะเลาะวิวาทกันใน

ชุมชน  

ประชาชนและส่วน

ราชการ 

มกีารป้องกันและ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนละ

ส่วนราชการ เช่น 

การตดิตัง้กล้อง

วงจรปิด  การให้

ผู้นำ อปพร. ควบคุม

และระงับเหตุทะเลา

ววิาท 

๕. ด้านการบรหิาร

จัดการและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

๕.๑ ดินและนำ้ใต้

ดิน 

เป็นพืน้ท่ีท่ีมีดนิเค็ม

และนำ้ใต้ดินเป็น

นำ้เค็มหรือมรีส

กร่อย ไม่สามารถใช้

ในการเกษตรและ

อุปโภค-บริโภคได ้

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ปัญหาเร่ืองดินเค็ม

ลดลง จัดหาแหล่ง

นำ้จากแหล่งอื่นเพิ่ม

มากขึ้น   

๕.๒ สิ่งแวดล้อม มปัีญหาเร่ืองขยะ

และนำ้เสียเพิ่มมาก

ขึน้ส่งกลิ่นเหม็น

รำคาญ 

ผู้ประกอบการและ

ชุมชนในเขตพื้นท่ี 

อบต. 

ปัญหาขยะและน้ำ

เสียลดลง 

ผู้ประกอบการ

สามารถกำจัดขยะ

และนำ้เสียเองได้โดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน  
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ

ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและ 

แนวโนมอนาคต 

๖. ดา้นศลิปะ  

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 

๖.๑ ศลิปะ 

วัฒนธรรม  จารีต 

ประเพรีและมี

ปัญหาท้องถิน่ ถูก

ลืมเลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ

มปีัญหาท้องถิน่ 

ถูกลืมเลือนไป

มาก 

ในเขตองค์การ

บริหารบริหารส่วน

ตำบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี

หรือปราชญ์

ชาวบา้นในโอกาส

ต่างๆ เพื่อเปน็

ตัวอย่างแก่เยาวชน

และประชาชน  

ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ี
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  นั้น เป็นการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน       

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ใน

พื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน  ทุกกลุ่มทุกวัย

ของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา

เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ส่วนด้านพัฒนา

อาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย

ส่วนรวม 
 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.  ใช้

เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไป

ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลมะ

ขุนหวาน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 

ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร      ส่วนตำบล 

พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 4 ส่วน

คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์โดยใช้ 

SWOT ในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 มีโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลมุ

อำนาจหนา้ที่ตามภารกิจ 

    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอยา่งชัดเจน 

    1.3 ผู้บริหารท้องถิน่สามารถกำหนดนโยบายได้ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

    1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชัน้ 

    1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค 

    1.6 มสี่วนราชการหลายสว่นในพืน้ที่ 

    

1. ด้านการบริหาร 

    1.1 ขาดการวางผังเมืองทีด่ี เพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต พืน้ที่บางส่วนยังอยูใ่นความดูแลของ 

    1.2  ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถยีรภาพ 

    1.3.  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

บางประการยงัไม่ชัดเจน 

    1 .4   มี วัสดุอุ ปกรณ์ เครื่ อ งมือ เครื่อ งใช้ ในการ

ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย 

     

 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที ่

    2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจฯ เอือ้ต่อการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทำให ้อบต.มอีำนาจในการบรหิารจัดการงานได้

ทั่วถงึและรวดเร็ว 

    2.2 มีขอบเขต อำนาจหนา้ที่รับผดิชอบเต็มพืน้ที่ 

    2.3 การถ่ายโอนภารกจิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้มากตาม

แผนการกระจายอำนาจฯ  

    2.4 การปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นรูปแบบพเิศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 

    2.1 อำนาจหน้าทีต่ามแผนการกระจายอำนาจฯ บาง

ภารกิจขาดความชัดเจน 

    2.2 การถ่ายโอนภารกจิขาดการกำกับดูแลจาก

หน่วยงานจากต้นสังกัด ไม่สอดคล้องกัน 

    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพืน้ที่ที่มอีำนาจหน้าที่

ทับซอ้นกัน ทำใหไ้มส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

    2.4  การให้ความอสิระองค์การบรหิารส่วนตำบล 

จากส่วนกลางยงัไม่เต็มที ่ยงัต้องอยู่ภายใต้การกำกับ

ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค  

    2.5 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอื้อ

ต่อการพัฒนาเช่นพระราชบญัญัติภาษีบำรุงท้องที่ 

    2.6 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อบัญญตัิตำบลมีก่ีฉบับ

และดำเนินการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เปน็ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

3. บุคลากร 

    3.1 สามารถจัดกรอบอตัรากำลังได้เองตามภารกิจและ

งบประมาณ 

    3.2 บุคลากรส่วนใหญม่ีภมูิลำเนาอยู่ในพืน้ที่ ทำให้เขา้ใจ

วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

   3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม

และศึกษาตอ่ในระดับทีสู่งขึน้ 

   

3. บุคลากร 

    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงาน

ไม่ต่อเนื่อง 

    3.2 บุคลากรไม่เพยีงพอที่จะรองรับภารกิจทัง้ที่เป็น

อำนาจหนา้ที่ที่ต้องทำและภารกจิที่ได้รับการถ่ายโอน 

    3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมสี่วน

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกนั    

3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งทีผ่ลงานของแต่ละส่วนงาน

มากกว่าการทำงานในภาพรวมของ อบต.  

    3.5  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครอื

ญาติในชุมชน 

    3.6 บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในระเบียบและ

ข้อกฎหมายอย่างถ่องแท ้

    3.7 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฎิบัติงานต่ำกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 

    3.8บุคลากรขาดการพัฒนาดา้นจรยิธรรม คุณธรรม

ขาดจิตสำนึกทีด่ีในการรับผดิชอบต่อหนา้ที ่

4. งบประมาณ 

    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำใหม้ี

อิสระและเกิดความคลอ่งตัวในการบรหิารงบประมาณ 

    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 

     

4. งบประมาณ 

    4.1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ

บ่อยคร้ัง  

    4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 

ด้านเศรษฐกจิ สังคม และคุณภาพชวีิต 

    4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่ชัดเจน 

    4.4 งบประมาณเขา้มายังไม่สมัพันธ์กับการดำเนนิ

โครงการตามห้วงระยะเวลา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป

โครงสรา้ง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 

    1.2 รัฐบาลใหค้วามสำคัญกับการพัฒนาพืน้ที่ (Area 

- Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   

     

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง และการ

แทรกแซง ทางการเมอืง การเมอืงขาดเสถียรภาพ 

ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 

    1.2 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการเลือกตั้ง 

    1.3 ปัญหาการเมอืงที่ขาดเสถียรภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 การขยายตลาดทางการคา้การลงทุนทั้งภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

    2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า 

    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท  

    2.5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เปิดโอกาสใน

การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

    2.1 ความขัดแย้งทางการเมอืงส่งผลใหก้ารพัฒนา

ไม่ต่อเนื่อง 

    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา

สินค้าอุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง 

ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับ

กลไกราคาของตลาด 

    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 

    2.๖ ประชาชนยังมรีะบบความคิด หรอืการ

ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 

    2.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน่ อุทกภัย ทำให้เกิดความ

เสียหายต่อผลผลติทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 มสีถานศกึษาทุกระดับในพืน้ที่ และมีศูนย์การ

เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมคีวามพร้อม มีศักยภาพในการจัด

การศกึษาอย่างทั่วถึง 

    3.2 รัฐบาลใหค้วามสำคัญเสริมสร้างรายได้ให้แก่

ผูด้้อยโอกาสทางสังคม ทั้งผูสู้งอายุและคนพิการ 

    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายา

เสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ที่ 

    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณ

จากรัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มอียู่จริง 

เบียดบังการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 

    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนยิมและวัฒนธรรม

ตะวันตกของประชาชน 

    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอม

เมาเยาวชนก่อใหเ้กิดปัญหาสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายการแกไ้ขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น

วาระแห่งชาต ิ

    4.2 ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน  

      - ค่าแรงงานขัน้ต่ำ 300 บาท  

      - ปรญิญาตรมีีรายได้เดอืนละไมน่้อยกว่า 15,000 

บาท   

      - เบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผูสู้งอายุ  

    4.3 ยกระดับราคาสินคา้เกษตรและให้เกษตรกรเข้าถงึ

แหล่งเงนิทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา

นิยม ขาดความจรงิใจในการแกไ้ขปัญหาให้กับประชาชน 

    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการได้

จรงิ 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 มีแหลง่นำ้ธรรมชาตสิามารถใช้ประโยชน์ใน

การเกษตร 

    5.2 เขตพื้นทีต่ำบลติดกับป่าสงวนแห่งชาติ    

    5.3 องค์การบรหิารส่วนตำบลส่งเสรมิการคัดแยกขยะใน

ระดับครัวเรือน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 

ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 

    5.2 ขาดจติสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    5.3 พืน้ที่เขตตดิกับป่าสงวนแห่งชาติกว้างมีบุคลากร

น้อยไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ถงึ 

    5.4 การทำกิจการนอกเขตมีความจำเปน็ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาทัง้ 2 ฝ่าย ในการขุดลอกลำนำ้แม่

ขาน 

    5.5 ยังไม่มีความชัดเจนและแนวทางการบรหิาร

จัดการขยะในพืน้ที ่

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบตัิงานและการ

เช่ือมโยงขอ้มลูกับหน่วยงานตา่งๆ และให้บริการข้อมูลมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

    6.2 การสืบค้นขอ้มลูจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก

รวดเร็วขึ้น ทันตอ่เหตุการณ์ตลอดเวลา 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 

    6.2 ระบบฐานขอ้มูลทีม่ีอยู่ ยงัไม่ไดน้ำมาบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธภิาพ 

    6.3  หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนและการ

ประชาสัมพันธ์ของผลกระทบทางดา้นคุณภาพชวีิตและ

ด้านเกษตรในการติดตั้งเสาสง่สัญญาณ 
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๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

    ๑.การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางนำ้  

๒.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น  

    ๓. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  

   ๔. การสาธารณูปการ 

                          ๕. การจัดให้มแีละบำรุงทางน้ำและทางบก 

    ๖. การจัดให้มแีละบำรุงทางระบายน้ำ 

    ๗. การจัดให้มนี้ำสะอาดหรือการประปา  

      ๘. การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่าง  

  ๕.๒  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

   ๑. การจัดการศกึษา  

 ๒. การจัดใหม้ีโรงพยาบาลชุมชน การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม

โรคติดต่อ  

   ๓. การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล  

 ๔. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผูด้้อยโอกาส 

   ๕. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  

    ๖. การจัดให้มโีรงฆ่าสัตว์ 

   ๗. การจัดให้มสีุสานและฌาปนสถาน  

๘.การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ  

สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  

   ๙. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   และการรักษาความสงบเรยีบร้อย  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

   ๑. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 

   ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๓. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล 

   ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดีของประชาชนในเขต อบต. 
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๕.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

๑. การจัดทำแผนพัฒนา และประสานการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกำหนด  

๒ การจัดตัง้และดูแลตลาดกลาง  

๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๔. การพาณิชย์   การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการ

เองหรอืร่วมกับบุคคลอื่นหรอืจากสหการ  

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

๑. การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ๒. การจัดตัง้และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

   ๓. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  

๔. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   ๕. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 

๕.๖ ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

   ๑. การจัดการศกึษา 

๒. บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น  

   ๓. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

   ๔. การจัดให้มีพิพธิภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

   ๕. การศกึษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

๕.๗  ด้านการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

๑. สนับสนุน หรอืช่วยเหลือส่วนราชการอื่น  หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น 

๓. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น  

 
 



6. ภารกิจหลัก และภารกจิรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
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ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ สภาตำบลและองค์ การบริห ารส่ วนตำบ ล  พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๗ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ .ศ. 2542   และกฎหมายอื่นๆ นั้นได้

กำหนดภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในหลาย ๆ ด้าน  ซึ่งครอบคลุมและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นประกอบกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่   

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง    วิเคราะห์แลว้พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ 

จะต้องดำเนนิการ ได้แก่ 
 

ภารกิจหลัก 

1.การปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ  เป็นต้น 

2.การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟ้า  น้ำประปา  โทรศัพท์  เป็นต้น 

3.การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 

4.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7.การพัฒนาและปรับปรุงการเมอืงและการบริหาร 

8.การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

9. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 

10.การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

11.การสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส  เด็ก สตรี คนพิการและผูด้้อยโอกาส 

12.การพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส 

13.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

14.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ 

15.การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

16.การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

17.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 

 

 

 

 

 



7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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ภารกิจรอง 

      1.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                          2.  การดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.  การวางแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

4.  การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

     5. การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

6. การส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 

7.  การจัดการให้มตีลาดสด 

8.  การผังเมือง 

9.  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 10.การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

   11. การจัดให้มกีารควบคุมการฆ่าสัตว์ 

   12. การจัดการ  บำรุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

   13. การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 

                        14. การรักษาความสงบเรียบร้อย   

 

 
 

 

 

            

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   อำเภอบางสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    โดยกำหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วน

ตำบล ออกเป็น  4 ส่วนราชการ ได้แก่  

1.สำนักปลัด  

2.กองคลัง   

3.กองช่าง  

4.กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  

 

 

 

 

 
 



8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
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              8.1โครงสร้าง  

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของ

พนักงานส่วนตำบลใหต้รงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการ

ดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการ

ดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมาก

พอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปโดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
หมาย

เหตุ 

๑. สำนักงานปลัด 

      ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 

  ๑.๒  งานบริหารงานบุคคล 

  1.3   งานสวัสดิการสังคม 

      ๑.4  งานนโยบายและแผน 

      ๑.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      ๑.6  งานกิจการสภา 

      ๑.7  งานส่งเสริมการเกษตร 

      ๑.8  งานกฎหมายและคดี 

      ๑.9  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ๑.10  งานประชาสัมพันธ์ 

      ๑.๑1 งานงบประมาณ 

      ๑.๑2 งานสารสนเทศและระบบ 

คอมพิวเตอร์ 

๑.๑3 งานเลือกตั้ง 

       ๑.๑4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ   

                มอบหมาย 

                  

๑. สำนักงานปลัด 

      ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 

  ๑.๒  งานบริหารงานบุคคล 

  1.3   งานสวัสดิการสังคม 

      ๑.4  งานนโยบายและแผน 

      ๑.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      ๑.6  งานกิจการสภา 

      ๑.7  งานส่งเสริมการเกษตร 

      ๑.8  งานกฎหมายและคดี 

      ๑.9  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ๑.10  งานประชาสัมพันธ์ 

      ๑.๑1 งานงบประมาณ 

      ๑.๑2 งานสารสนเทศและระบบ 

คอมพิวเตอร์ 

๑.๑3 งานเลือกตั้ง 

       ๑.๑4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ   

                มอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
หมาย

เหตุ 

๒. ส่วนการคลัง 

          ๒.๑  งานการเงิน 

          ๒.๒  งานบัญชี 

          ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

          ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

          ๒.๕  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                 มอบหมาย 

 

๓. กองช่าง 

         ๓.๑  งานก่อสร้าง 

         ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

         ๓.๓. งานผังเมอืง 

         ๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 

         ๓.๕   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                  มอบหมาย 

๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

          ๔.๑  งานบริหารการศกึษา 

          ๔.๒  งานส่งเสริมการศกึษา  

          ๔.๓  งานส่งเสริมศาสนา   

ศลิปวัฒนธรรม 

                  และประเพณีท้องถิ่น 

          ๔.๔  งานกีฬาและนันทนาการ   

          ๔.๕  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                 มอบหมาย 

 

๒. กองคลัง 

          ๒.๑  งานการเงิน 

          ๒.๒  งานบัญชี 

          ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

          ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

          ๒.๕   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                  มอบหมาย 

 

๓. กองช่าง 

          ๓.๑  งานก่อสร้าง 

          ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

          3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

          3.4   งานผังเมอืง 

          ๓.5  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                  มอบหมาย 

๔.ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

          ๔.๑ งานบริหารการศกึษา 

                -โรงเรียนอนุบาลฯ 

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

          ๔.๒ งานส่งเสริมการศกึษา  

                -โรงเรียนอนุบาลฯ 

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

          ๔.๓ งานส่งเสริมศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม 

                 และประเพณีท้องถิ่น 

          ๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ   

          ๔.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ 

                 มอบหมาย 
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8.2 การวเิคราะห์กำหนดตำแหน่ง 
 



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจ และปริมาณงานที่

เหมาะสมกับภารกิจปริมาณงานเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลให้

เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จึงได้กำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 

ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 โดยได้กำหนดภารกิจตามโครงสร้างดังนี ้

ที ่ ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓  

ปีข้างหน้า 

เพ่ิม / ลด หมาย
เหตุ 

2561 ๒562 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

1. นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดบักลาง(ปลัด 
อบต.)  ๑ 

 
1 

 
๑ 

. 
๑ - - - 

 

2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด     
อบต.) ๑ 

 
1 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

สำนักงานปลัด อบต.(01)         
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หน.สป) ๑ 1 ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

  นิติกร (ปฎิบัติการ-ชำนาญการ) 1 1 1 1  - -  

 นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติงาน/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติงาน/

ชำนาญการ 1 
 

1 
 

1 
 

1 - - - 
 

 นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ /ชำนาญการ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
 นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ /ชำนาญการ ๑ 1 ๑ ๑ - - -  
 ลูกจ้างประจำ         
 นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
 ผช.นักวิชาการเกษตร (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         

 ภารโรง 2 1 2 2 - - -  
 คนงานทั่วไป 1 1 ๑ ๑ - - -  
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1  1 1 - - -  
 พนักงานดับเพลิง 4  4 4  - -  
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กรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี ระหว่างปี  ๒๕61-2563 



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 
กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓  

ปีข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมาย
เหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

กองคลัง(02)         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กอง
คลัง) 1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- - - 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  

     พนักงานจ้างทั่วไป         
      พนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง(03)         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น(ผอ.กองช่าง)  1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน  1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

  นายช่างโยธา  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 1 1 1     
พนักงานจ้างทั่วไป          

    คนงานทั่วไป(ไฟฟ้า) 1 1 1 1 - - -  
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กรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี ระหว่างปี  ๒๕61-2563 



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในชว่งระยะเวลา 

๓  ปีข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมาย
เหต ุ

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น(ผอ .กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
- - - 

 

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
 ครูผู้ดูแลเด็ก (รับเงินเดือนกรมฯ) 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

ผู้ดูแลเด็ก (รับเงินเดือนกรมฯ) 2 2 2 2     
งานโรงเรียนอนุบาล (รับเงินอุดหนุนกรมฯ)         

    ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 1 1 1 - - -  
    ครู (ครูผู้ช่วย 2อัตรา) 2 2 2 2     
    ครู (ค.ศ.1 2 อัตรา) 2 2 2 2     

พนักงานจ้างท่ัวไป(รับเงินอุดหนุนกรม)         
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

รวม 42 42 42 42     
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ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 



ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้

ทราบลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชีใ้ห้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรา้งของ

กำลังคนและเป็นพืน้ฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป 

                ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์ 

                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล) 

                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน่ง การ

โอน    การลาออก ฯ 

                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน  วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสม

หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคน

ให้เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคนในองค์การ 

            แนวทางการวิเคราะห์การใชก้ำลังคน 10 ประการ 

                1. มีการกำหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 

                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรอืไม่ 

                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 

                4. ศกึษาดูว่ามีผูด้ำรงตำแหน่งที่มคีุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร

ดำเนนิการแทน 

                5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรอืไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 

                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว

หรอืไม่ 

1. เจ้าหน้าที่มคีวามรู ้ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 

8.ควรจัดฝกึอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มคีวามสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน

และงานอนาคต 

                9. มีการใชค้นเต็มที่หรอืไม่ มกีารมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรอืไม่ 

                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
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ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 



        1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนีม้ีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ 

                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน 

และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่

ผ่านมาแล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรอืผลงานที่นำมาใช้คำนวณ

ต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างองิได้ 

                 1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิน้ 

                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของขา้ราชการ  มีวธิีการคิด ดังนี้ 

                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 

                        1 สัปดาห์จะทำ   5  วัน 

                        1 ปี จะมีวันทำ   260  วัน 

                        วันหยุดราชการประจำปี  13   วัน 

                        วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10 วัน 

                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 

                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 

                     * วันทำงานมาตรฐานของขา้ราชการใน 1 ปี       230 วัน 

                        เวลาทำงานมาตรฐานของขา้ราชการใน 1 วัน     6  ช่ัวโมง 

                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 

                 ** เวลาทำงานของขา้ราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ช่ัวโมง  

                        หรอื                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 

                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งขา้ราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนีเ้ป็นเกณฑ์ 

               สูตรในการคำนวณ 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    

                                         เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
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 2.การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสำหรับการ

กำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจ

นำมาคำนวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้าน

สารบรรณ หรอืงานด้านการเงนิ แต่มขี้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 
 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจา้หน้าที่ที่มอียู่เดิมทำงานเต็มที่หรอืไม่ 
 

2.2 งานบางอย่างมปีริมาณเพิ่มขึน้ แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จงึไม่สามารถคำนวณโดย

วิธีธรรมดาแบบนีไ้ด้ ต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้ 

 

 



 - งานการเงิน 
  -งานบัญช ี 

  - งานทะเบียนทรัพย์สินและ   
    พัสด ุ
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

       
  
  
 

  -งานบริหารการศึกษา   
 - งานส่งเสริมการศึกษา  
-   งานส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
-งานกีฬาและนันทนาการ 
 
                                               
 
 

     -งานก่อสร้าง 
    - งานออกแบบและควบคุม 
       อาคาร 
    - งานประสานสาธารณูปโภค  
     -งานผังเมือง  
     
    
 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ 
งานบริหารงานบุคคล        
งานกฎหมายและคดี  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานสวัสดิการสังคม 
งานส่งเสริมการเกษตร      
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานประชาสัมพันธ ์
งานกิจการสภา/งานเลือกตั้ง 
งานระบบสารสนเทศและระบบคอม
ระบบคคอม 
                                     
    

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ป ี             

 

                                                                                               ปลัด  อบต.  

                                                                                   (นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)     

 

  
 

                                                                                                            รองปลัด อบต. 

                                                                                                  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

          

 

       

     สำนักงานปลัด อบต.        กองคลัง                                  กองช่าง                      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                

นักบริหารงานทั่วไป(ระดับต้น)      นักบริหารงานการคลัง(ระดับต้น)                              นักบริหารงานช่าง(ระดับต้น)                    นักบริหารงานศึกษา (ระดับต้น)                                   
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งานบริหารท่ัวไป /งาน
ประชาสัมพนัธ์/งาน

สาธารณสุขฯ/งานระบบ
สารสนเทศและระบบคอม 

- นกัจดัการงานทัว่ไป 
  ช านาญการ(๑) 
-คนขับรถยนต์(1) 
-คนงานทั่วไป (1) 
-ภารโรง(2) 

 
 

งานงบประมาณ/งาน
นโยบายและแผน/งาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
-  นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ช านาญการ(1) 
-พนักงานขับรถบรรทุกนำ้(1) 

-พนักงานดับเพลิง(4) 

 

งานกฎหมายและคดี 
-นิติกร ปฎิบัติการ (1)  
 

งานสวัสดิการและ 
พฒันาชุมชน/งาน

สังคมสงเคราะห์/งาน
ส่งเสริมการเกษตร 
- นกัพฒันาชุมชน 
ชำนาญการ(1) 

ผช.นวก.เกษตร(1) 

งานกิจการสภา  

- ลูกจ้างประจำ 
 

งานบริหารบุคคล/
งานเลือกตั้ง 

      -  นกัทรัพยากร  
      ชำนาญการ (๑) 
 

                       โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล                       

 
  

 

 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 

                                                                                          (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 ระดับ 
อำนวยการ 

ต้น 

ชำนาญ

การ 

ปฎิบัติ

การ 

ลูกจา้ง

ประจำ 

พนักงานตาม

ภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

จำนวน 1 4 1 1 2 
 

8 
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                    ผู้อำนวยการกองคลัง 

                                                                                                 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

 

 

 

 

        งานบัญชี /งานการเงนิ                    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                           งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

   - นักวิชาการการเงินและบัญช ี                                                      -นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                        -เจา้พนักงานพัสดุ ชำนาญงาน(1)                                                        

      ปฎิบัติการ(1)                                                                         ปฎิบัติการ(1)                  -พนักงานธุรการ(1) 

            

         
 

 

ระดับ 
อำนวยการ

ต้น 

ชำนาญ

งาน 
ปฎิบัติการ 

ลูกจา้งประจ

ำ 

พนักงานตาม

ภารกิจ 

พนักงาน

จา้งทั่วไป 

จำนวน 1 1 2 - - 
 

1 
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        โครงสร้างกองช่าง                                                      

 

 

                                                                                             ผู้อำนวยการกองช่าง 

                                                                                           (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
                                                                                                                            (1) 

 

 

 

 

                 

                 งานก่อสร้าง/งานผังเมือง                                    งานออกแบบและควบคุมอาคาร                              งานประสานสาธารณูปโภค                                                

               - นายช่างโยธาชำนาญงาน (1)                          -นายช่างโยธา ปฎบัิตงิาน/ชำนาญการ (1)             คนงานทั่วไป(ไฟฟ้า)  

                                 

 

        

  

ระดับ 
อำนวยการ

ต้น 

ชำนาญ

งาน 
ปฎิบัติงาน ลูกจา้งประจำ 

พนักงาน

ตามภารกิจ 

พนักงาน

จา้งทั่วไป 

จำนวน 1 1 1 - - 
 

1 
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  งานกีฬาและนันทนาการ 
   
 

งานบริหารการศกึษา/งาน

ส่งเสริมการศกึษา  

*ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ 
-ครผููดู้แลเดก็ (3) 
-ผูดู้แลเดก็(ทัว่ไป)2 
-ภารโรง 1 

*โรงเรยีนอนุบาลฯ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (1) 
-คร ูระดบัครผููช้ว่ย (2) 
-คร ูระดบั ค.ศ.1 (2) 
-ภารโรง (1) 

              
-
 
ค
รู
 
ค
ศ
.
๑

โครงสรา้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                            

 

                                                                      กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                                                                      (นักบริหารงานศกึษา ระดับต้น)   (1) 

 

 

 

 

           งานส่งเสริมศาสนา ศิลป 

          วัฒนธรรมและประเพณี 

 ท้องถ่ิน 

          -พนักงานธุรการ(ทั่วไป)1 
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ระดับ อำนวยการตน้ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

(ศูนย์พัฒนาฯ) 

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียน 

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

คร ู

(โรงเรียน) 

พนักงานตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ท่ัวไป 

จำนวน 1 3 

 

1 

 

1 

 

4  

 

5 



 



11.บัญชแีสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (พ.ศ. ๒561-2563 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ (1 เม.ย.60) 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง 

ระดั
บ 

เงินเดือน เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 
๑ น.ส.จันทิมาพร ทองนาค ป.โท 

รม. 
13-3-001101-001 ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 13-3-001101-001 ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 405,240 

(33,770*12) 
84,000 

(7,000*12) 
84,000 

(7,000*12) 
573,240 

๒ น.ส.ณัฎฐนันท์ ยวดกระโทก ป.โท 
รป.ม 

13-3-00-1101-002 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 13-3-00-1101-002 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 349,320 
(29,110*12) 

42,000 
(3,500*12) 

 391,320 

 
๓ 

สำนักปลัด 
-ว่าง- 

  
13-3-01-3101-001 

หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

 
ต้น 

 
13-3-01-3101-001 

หัวหน้าสำนักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

 
ต้น 

393,600 
(32,800*12) 

- 

42,000 
(3,500*12) 

 435,600 
ว่างเดิม 

๔ นายปราโมทย์  อินต๊ะจา ป.โท 
รป.ม 
 

13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก 299,640 
(24,970*12) 

  299,640 

5 นางวัชรี  บุญเปี่ยมเลิศ ป.ตรี 
(บธ.บ.) 
 

13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 282,600 
(23,550*12) 

  282,600 

6 
 

นายอัศวิน  ดาวเด่น ป.ตรี 
ศศ.บ. 

13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 323,760 
(26,980*12) 

 

  323,760 
 
 

7 นายสิทธินนท์  โสกันทัต 
 
 

ป.ตรี 
น.บ. 

13-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 13-3-01-3105-001 นิติกร ปก 275,760 
(22,980*12) 

  275,760 

8 นางสาวมยุรี  หอมนิยม 
 

ป.โท 
รป.ม 

13-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ นักจัดการงานท่ัวไป ชก 329,760 
(27,480*12) 

  329,760 
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9 ลูกจ้างประจำ 
น.ส.มาลาตรี  คำลือ 

ป.โท 
รป.ม. 

  
นักจัดการงานท่ัวไป 

   
นักจัดการงานท่ัวไป 

 225,480 
(18,790*12) 

   
225,480 

 พนักงานจ้างภารกิจ            
10 นายทวีศักดิ์ เทศารินทร์ ป.โท 

กศ.ม. 
 ผช.นักวิชาการเกษตร   ผช.นักวิชาการเกษตร  217,920   217,920 

11 นายสุรสิทธิ์ วงค์พรหม ม.3  คนขับรถยนต์   คนขับรถยนต์  139,680   139,680 

12 พนักงานจ้างทั่วไป            
13 นางจารุณี  จั๋นทา ป.7  ภารโรง   ภารโรง  108,000   108,000 

14 นายสายัณห์  คำเมือง ป.6  ภารโรง   ภารโรง  108,000   108,000 

15 น.ส.วิไลลักษณ์  ปัญญาเมา ปริญญ
าตรี 

 คนงานท่ัวไป   คนงานท่ัวไป  108,000   108,000 

 (ว่าง)   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  108,000   108,000 
ว่างเดิม 

16 นายกรีฑาพล พิทกัษ์วีรชน ป.6  พนักงานดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง  108,000   108,000 

17 นายเจริญ  แก้ววงค์ธิ ม.3  พนักงานดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง  108,000   108,000 

18 นายเกียรติศักด ิคำไชยเทพ ม.6  พนักงานดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง  108,000   108,000 

19 นายสถิต  กันทา ม.6  พนักงานดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง  108,000   108,000 

 
20 

กองการคลัง 
นางนิลุบล  วงค์คำแดง 

 
ป.โท 
บธ.ม 

 
13-3-04-2102-001 

 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง)  

 
ต้น 

 
13-3-04-2102-

001 

 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

 
ต้น 

 
389,400 

(32,450*12) 
 

 
42,000 

(3,500*12) 

  
431,400 

21 น.ส.ปรียาลักษณ์  ชยังคล ป.ตรี 
ศศ.บ. 

13-3-04-3201-001 นวก.การเงินและบัญช ี ปก. 13-3-04-3201-
001 

นวก.การเงินและบัญช ี ปก. 253,68๐ 
(21,140*12) 

  253,68๐ 
 

22 น.ส.รตันาภรณ์ ปัญญานาค ปวส. 
 

13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ ชง. 13-3-04-4203-
001 

เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 239,640 
(19,970*12) 

  239,640 
 

23 
 

นางภูษณิศา   ใจหล้า ป.ตรี  
ศษ.บ. 

13-3-04-3203-001 นวก.จัดเก็บรายได้ ปก. 13-3-04-3203-
001 

นวก .จัดเก็บรายได้ ปก. 233,760 
(19,480*12) 

  233,760 
 

 
24 

พนักงานจ้างทั่วไป 
น.ส.วาสนา  วังพฤกษ์ 

 

ปวส.
(บัญชี) 
 

  
พนักงานธุรการ 

   
พนักงานธุรการ 

  
108,000 

   
108,000 
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25 

กองช่าง 
นายสิงห์ทอง   อินทนนท ์
 
 

 
ป.ตรี 
สถ.บ 

 
13-3-05-2103-001 

 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 
ต้น 

 
๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 

 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 
ต้น 

 
342,720 

(28,560*12) 

 
42,000 

(3,500*12) 

  
384,720 

26 นายมงคล  อินต๊ะ 
 

ปวส. 13-3-05-4701-001 
 

นายช่างโยธา ปง. 13-3-05-4701-001 
 

นายช่างโยธา ปง. 176,160 
(14,680*12) 

  176,160 
 

27  . 13-3-05-4701-002 
 

นายช่างโยธา ปง/ชง 13-3-05-4701-001 
 

นายช่างโยธา ปง/
ชง 

297,900 
(24,825*12) 

  297,900 
ว่างเดิม 

 
28 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
นายวิรัตน์  คำเขียว 
 

 
ปวส.
(ไฟฟ้า) 

  
คนงานท่ัวไป(ไฟฟ้า) 

   
คนงานท่ัวไป(ไฟฟ้า) 

  
108,000 

   
108,000 

 
 
29 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

น.ส.ศิรัสพมิญชุ ์ชัยประภาสกุล 
 

 
ป.โท 
ค.ม. 

 
 

13-3-08-2107-001 

 
 
ผู้อำนวยการกองการศกึษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

 
 

ต้น 

 
 

13-3-08-2107-001 

 
 
ผู้อำนวยการกองการศกึษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

 
 

ต้น 

 
 

329,760 
(27,480*12) 

 
 

42,000 
(3,500*12) 

  
 

371,760 

 
30 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางศรุดา ปันทุราภรณ์ 

ป.ตรี 
นศ.บ 

 พนักงานธุรการ   พนักงานธุรการ  108,000   108,000 

 
31 

โรงเรียนอนุบาลฯ 
 
 

  
36425-1 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

    รับเงิน
กรมฯ   
(ก.อบต.

ดำเนินการ 
32 นางธัญญารัตน์ ชมภูคำ ป.ตรี 

ศษ.บ 
36426-2 ครู คศ.1 36426-2 ครู     รับเงิน

กรมฯ 
33 นางจงจิต  สวนแยง 

 
ป.ตรี 
ศษ.บ 

36427-2 ครู คศ.1 36427-2 ครู     รับเงิน
กรมฯ 

34   36428-2 ครู ผช. 36428-2 ครู ผช.    รับเงินกรมฯ           
(ก.อบต.
ดำเนินการ 

35   36429-2 ครู ผช. 36429-2 ครู ผช.    รับเงินกรมฯ           
(ก.อบต.
ดำเนินการ 
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 พนักงานจ้างทั่วไป            

36 นายจงกรด  อิ่นเกี๋ยง ป.ตรี 
วท.บ 

 ภารโรง   ภารโรง     รับเงิน 
กรมฯ 

 
37 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
น.ส.ชูพักตร์  คำต๊ะ 

 
ป.ตรี 
ศษ.บ 

 
50-2-0569 

 
ครู 

 
คศ.1 

  
ครู 

 
คศ.1 

   รับเงิน
กรมฯ 

38 นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี ป.ตรี 
ศษ.บ 

50-2-0186 ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.  ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.    รับเงิน
กรมฯ 

39 น.ส.ทับทิม เตชะรัง ป.ตรี 
ศษ.บ 

50-2-0321 ครูผูดู้แลเด็ก ผช.  ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.    รับเงิน
กรมฯ 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
40 นางรัตติกาล ลำธาร ป.ตรี 

ศษ.บ 
 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก     รับเงิน

กรมฯ 
             
41 น.ส.หทัยพันธน์ เตชะรัง ป.ตรี 

บธ.บ 
 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก     รับเงิน

กรมฯ 
42 นางปรียานุช แก้วมา ป.6  ภารโรง   ภารโรง  108,000    
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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การพัฒนาบุคลากร 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง กำหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 
   

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
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 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเล็งเห็นว่า มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำบ่อหลวง ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

✓ การบริการเป็นเลิศ 

✓ การทำงานเป็นทีม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจา้ง 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน  อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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