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  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้ด้าเนินการประกาศใช้แผนอัตราก้าลัง 3 ปี ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งจะครบก้าหนดในวันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบกับศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ ชม 0023.2/ว 20266 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แจ้งว่าส้านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ได้มีหนังสือที่ มท 0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 
ปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จะครบก้าหนดโดยมีเนื อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับ ระเบียบ กฎหมาย ดังนี  
 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต้าแหน่งและมาตรฐานของต้าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ก้าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาก้าหนดต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบล ว่าจะมี
ต้าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ้านวนเท่าใด ให้ค้านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้าแผนอัตราก้าลังของพนักงานส่วนต้าบล เพ่ือใช้ในการ
ก้าหนดต้าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ทั งนี  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ก้าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก้าหนดการ
ก้าหนดต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบล ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยก้าหนดแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบล จัดท้าแผนอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อเป็นกรอบในการก้าหนดต้าแหน่งและการ
ใช้ต้าแหน่งพนักงานส่วนต้าบล โดยให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบล แต่งตั งคณะกรรมการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง เพ่ือวิเคราะห์
อ้านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล วิเคราะห์ความต้องการก้าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก้าลังคน จัดท้ากรอบอัตราก้าลังและก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก้าหนดต้าแหน่ งพนักงานส่วนต้าบล
ตามแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี  
  ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้าแผนอัตราก้าลัง โดยให้ค้านึงถึงภารกิจ 
อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ ความยากคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
  1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจัดท้ากรอบอัตราก้าลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล โดยพิจารณาถึงการใช้

1. หลักการและเหตุผล 



2 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

ก้าลังคนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้มีความเหมาะสมส้าหรับแนวทางในการจัดท้ากรอบ
อัตราก้าลังพนักงานให้น้าแนวทางและแบบในการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลมาใช้
โดยอนุโลม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง จึงได้ จัดท้าแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ น 
 
 
 
 

 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ ้าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีการก้าหนดต้าแหน่งการจัดอัตราก้าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก้าหนด
ต้าแหน่งและการใช้ต้าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต้าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ้า 
และพนักงานจ้าง ถูกต้องเหมาะสมกับภารกจิ อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั น 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าบ่อหลวงให้เหมาะสม 

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง สามารถวางแผนอัตราก้าลัง ในการบรรจุแต่งตั ง
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าบ่อหลวง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ้านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็น การปฏิบั ติภารกิจ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ด้าเนินการวางแผนการใช้อัตราก้าลังบุคคลให้
เหมาะสมสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้า นการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

2.7 ให้องค์การบริหารส่วนต้าบล มีการก้าหนดต้าแหน่งอัตราของบุคลากรที่สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่มีความจ้าเป็นเร่งเด่น และสนองนโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล  
  

2. วัตถุประสงค์ 
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  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก้าหนดให้
ในการจัดท้าแผนอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลแต่งตั ง
ให้คณะกรรมการจัดท้าแผนอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วนต้าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้า
ส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลานุการ และพนักงานส่วนต้าบลที่ได้รับ
มอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุม
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี  
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาต้าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร 
และสภาพปัญหาในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล บรรลุตามพันธกิจที่ตั งไว้ จึงจ้าเป็นต้องจัดสรรอัตราก้าลัง 
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด้าเนินการ โดยพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก้าลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด้าเนินการแล้ว อาจท้าให้การจัดสรรก้าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก้าลังให้สามารถ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 1) ยุทธศาสตร์ 20 ปี ท่ีเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สู่แผนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมการน้าหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและ
การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด้าริ  
  - ด้าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  - ส่งเสริมประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ด้าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

  - บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเหตุความไม่สงบใน
พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  - ด้าเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  - สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform Airbnb)  
  - ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง 
  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง 
  - ยกระดับการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม/การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน ้าโขง–สุขภาพ  
  - ด้าเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสขุใจ 4.0 (สินค้า อาหาร ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - สนับสนุนบทบาทของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
  - ปรับปรงุกฎหมาย ก้าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
เสริมพลังครอบครัว  
  - เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนคุณธรรม)  
  - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
  - พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
  - ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  
  - ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  
  - ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก 
  - การด้าเนินงานของนักบริบาลท้องถิ่น/ชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  - พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล อปท. องค์กรชุมชน ธุรกิจ 
หรือองค์กรประชาสังคม  
  - ส่งเสริมให้ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนใน
เมือง ลดความเหลื่อมล้า ระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง  
  - พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.  
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  - สร้างกลไกทางกฎหมายและการบริหารเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้าและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีท้องถิ่น  
  - ส่งเสริมหลักประกันทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
  - ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุขของ อปท. ตามภารกิจถ่ายโอน 
  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  - พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการจัดวางผังเมืองที่เหมาะสม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ) 
  - ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง/ชาย ใน อปท. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - กระจายอ้านาจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม อปท. ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - พัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย  
  - ด้าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
  - บริหารจัดการล้าน ้าและแหล่งน ้าขนาดเล็กของ อปท. ให้สวยงามใช้การได้  
  - สนับสนุน อปท. ในการจัดการน ้าแบบบูรณาการ  
  - ธนาคารน ้าใต้ดิน  
  - ป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าเสียใน อปท. 
  - การจัดการขยะในพื นที่ของ อปท. ที่ติดชายฝั่งทะเล 
  - การจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  
  - การด้าเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ประเด็นยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมการกระจายอ้านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้ อปท. เป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  - อ้านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ 
  - ปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท.  
  - การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด้าเนินงานของ อปท. 
  - พัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน 
  - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของ อปท. 
  - จัดระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากร อปท. 
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  - พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร อปท. 
 
  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ 
2560- 2564) 

วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี

รายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ท้าให้การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท้าขึ น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ   
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงประกอบด้วย 
   ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในลังคม  
   ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
   ๖) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและหลัก       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
   ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ และ  
   ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
  3) นโยบายของรัฐบาล 
   (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
   (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
   (3) ท้านุบ้ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
   (4) การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก 
   (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   (6) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   (7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานราก 
   (8) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
   (9) สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 
   (10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
   (11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

  4) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
   “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity)  
   (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ เมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก) 
   พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
   6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
   ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ  เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ  
2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น  
เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ น 
2. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้การรับรองคุณภาพ HA / (แห่ง) 

เพ่ิมขึ น 
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ น  
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ   
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ

ท้องถิน่ เชื่อมโยงสู่ระดับสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  

4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม ของทุกภาค
ส่วน   

5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่
สากล 

   วัตถุประสงค์ 
   1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น 
   2. สร้างรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 
   เป้าหมายและตัวชี วัด 
   1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ น 
   2. รายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
   3. รายได้จากการจ้าหนา่ยสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมขึ น 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ

ธุรกิจ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และ

การประกอบธุรกิจ 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม   
วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
2. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
3. คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ น  
4. อัตราการว่างงานลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร   
6. ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. ป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. การสร้างจิตส้านึกสาธารณะเพ่ิมพื นที่สีเขียว 
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน   
เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. พื นที่ปา่อนุรักษ์เพ่ิมขึ น  
2. จ้านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง  
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ น 
4. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น 
แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ้านวยประโยชน์ได้ทั ง

ทางตรง และทางอ้อม   
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน ้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มี

คุณภาพดีขึ น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส้านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน

ทดแทน ให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุข ของ

ประชาชน  
วัตถุประสงค์ 
1. ชุมชนเข้มแข็งสังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
2. พื นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง  
2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง  
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
4. ร้อยละของพื นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณภัย ลดลงร้อยละ 3   
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

5. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส้าคัญ (ฐานข้อหาผลิตจ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) 
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั งหมดลดลง 

6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ลดลงร้อยละ 5  
7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของคดีการจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่

เกี่ยวเนื่อง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน    

เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
2. เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วน

ร่วม ของชุมชน  
 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  
   วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  
   “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
   พันธกิจ  
   1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

   2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ 

   3) ส่งเสริมบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่เหมาะสม  
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานที่เหมาะสม  
 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและ
ขนส่ง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถ
สร้างและกระจายผลผลิตได้
อย่างเหมาะสม  
 

1.1 พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื นฐานการคมนาคมขนส่ง
ที่จ้าเป็น  

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ 
ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของ
คนในท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ  
2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงจัดให้มีไฟสัญญาณ
จราจร ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ  

1.2 พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื นฐานทางการเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและ
ชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้า ฝายชะลอน้า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง 
บึง พื นที่แก้มลิง และระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือ
การเกษตร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสินค้า เช่น การจัดตั งดูแลตลาดกลางรับซื อ-ขาย การ
ก่อสร้างโรงสีชุมชน  โรงปุ๋ยอินทรีย์  อบเย็น ลานตากพืชผล
การเกษตร เป็นต้น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่เหมาะสม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานที่เหมาะสม  
 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและ
ขนส่ง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถ
สร้างและกระจายผลผลิตได้
อย่างเหมาะสม  
 

1.3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
โครงสร้างพื นฐาน  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื นฐานด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้
ตามล้าดับความส้าคัญ ความจ้าเป็นเร่งด่วน ลดความซ ้าซ้อนของ
โครงการ สามารถก้าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน  
2. จัดท้าผังเมือง เพ่ือก้าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือนและโรงงาน เพ่ือให้การพัฒนาพื นที่
เป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
3. บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการพัฒนา เช่น ถนน
คูคลอง ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบ้าบัดน ้าเสียใน
ชุมชน เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี ประชาชน
สามารถใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
4. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชนที่
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งาน
ของประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศอัน
เนื่องมาจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชน  มีความพร้อมแข่งขันและ
รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ  
 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั งเดิม บนพื นฐานวัฒนธรรม
ของชุมชนเป็นส้าคัญ  
2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
และมีความยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจ้าหน่ายในชุมชน  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชน  มีความพร้อมแข่งขันและ
รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

2.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
ยกระดับ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC  
 

1. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผล กระทบที่จะเกิดขึ นจากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น  ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนมีอ้านาจในการต่อรองการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั งใน
และต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย  
4. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายท่ีเชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก เป็นต้น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชนมีความพร้อมแข่ งขันและ
รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

2.3 ส่งเสริมการค้า การลงทุน
ที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น  
 

1. เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื อต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น 
เช่น บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อ
จากัดต่างๆ จัดตั งกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สามารถในท้องถิ่นดาเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน
เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพื นฐานของความเข้าใจและความพร้อม
ของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งกาไร
หรือไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ชุมชนยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชนมีความพร้อมแข่งขันและ
รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่น  
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั งกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื นฐาน
ของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่น  
2. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  ในการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ  
3. สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผล
ความส้าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ชุมชนมีจิตสานึกและมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
 

3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผล  
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มพื นที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพื นที่ต้นน้า 
พื นที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้าลาธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน
การริเริ่มดาเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน  
4. ก้าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื นที่  การก้าหนดขอบเขตพื นที่  
(Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และนากฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ชุมชนมีจิตสานึกและมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
 

3.2 การควบคุม ป้องกัน 
แก้ปัญหาขยะและมลภาวะใน
ชุมชน  
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
น ้ำเสีย ขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการด้วยตนเองมาก
ขึ นอย่างต่อเนื่อง  
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อลด
ปริมาณขยะ มีการคัดแยกที่เหมาะสม มีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี และ
สร้างประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้าลาคลองไม่ให้
เน่าเสีย  
3. ส่ ง เ ส ริ มการจั ดตั งกลุ่ ม และ เครื อข่ าย ในการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอก
ควัน ไฟป่าและอุทกภัย และบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
4. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหาร
จัดการขยะและมลภาวะเพื่อนามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผล
สู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน 
เช่น การพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้าเสียและแม่น้า ล้าคลอง  
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3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ชุมชนมีจิตสานึกและมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
 

3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนรุักษ์พลังงาน  
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและนางานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐ และขยายผลต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ  
2. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ นต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและ  
สืบสานศลิป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดาร
งอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 
 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในเชิงองค์รวม  
 

1. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เป็นแกน
หลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  
2. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่ือมโยง
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งาน
แหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้และมีความน่าสนใจ  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ  เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การ
ประชุมในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและ  
สืบสานศลิป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดาร
งอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 
 

4.2 อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
 

1. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่ง
เป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน  นอกเหนือจาก
สถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การ
อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีใน
โรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา มี
การออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  
2. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและ
คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  
3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
ผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน  
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4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและ  
สืบสานศลิป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดาร
งอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 
 

4.3 การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภายนอก  
 

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online 
เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  โดยมุ่งเน้นความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  
2. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ยังสถานท่ีต่างๆภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
 

ประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุม่
เด็กและเยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ
และผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ไดร้ับ
บริการและสวสัดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง  
 

5.1 ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั งในระบบและนอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยัที่มีคุณภาพ พร้อมทั งเสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  
2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
 

5.2 การส่งเสรมิสุขภาวะที่ดี
ของคนในชุมชน  
 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบรกิารสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน โดยให้
ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมถึงการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั งร่างกายและจิตใจของคนใน
ชุมชน  
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
 

ประชาชนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุม่
เด็กและเยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ
และผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ไดร้ับ
บริการและสวสัดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง  

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตร ีคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส  
 

1. รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผน ก้าหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้ประสบปญัหาสังคม 
ทั งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ การ
ผลิต  
2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีเหมาะสมสาหรับผูด้้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
เช่น การจัดทาทะเบยีนเพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการด้าน
ต่างๆ การสร้างทางลาดสาหรับผูพ้ิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น  
3. ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุม่อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีงานทา มีรายได ้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน  
 

ประชาชนมีความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ
สามารถป้องกันและรับมือกับสา
ธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ยาเสพตดิและความไม่ปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน  
 
 

6.1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยั
ในชุมชน  
 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต้ารวจบ้าน กลุ่มจิต
อาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  
3. สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา  
ความต้องการและก้าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน  
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  
 

ประชาชนมีความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถ
ป้องกันและรับมือกับสาธารณภยั
ต่างๆ ได้อยา่ง มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปญัหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน  
 
 

6.2 การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ
และสิ่งจูงใจในการดาเนินกิจกรรม การมีจิตอาสาของประชาชนในชุมชน 
เพื่อป้องกันดูแลความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัติตา่งๆที่อาจเกิดขึ น  
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั งใน
ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม ร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
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6) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน  
 

ประชาชนมีความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถ
ป้องกันและรับมือกับสาธารณภยั
ต่างๆ ได้อยา่ง มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปญัหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน  
 
 

6.3 การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ อบายมุขและปญัหา
แรงงานต่างด้าว  
 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิและอบายมุข เช่น 
โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนใน
ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก้าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดขึ นอย่างต่อเนื่องและดาเนนิการตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน 
ตั งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ  
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มสีิทธิตามที่กฎหมาย
ก้าหนด ตลอดจนเตรียมความพรอ้ม เฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ นจากแรงงานต่างด้าวทั งในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้
หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
และเกดิผลสมัฤทธ์ิ  

7.1 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น  
 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด  
2. เสริมสร้างจิตส้านึก สร้างขวัญก้าลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากร
ท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้
หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
และเกดิผลสมัฤทธ์ิ  

7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล  
 

1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
ค้านึงถึงความต้องการของประชาชน  
2. พัฒนากลไกการทางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส  โดยอาศัยความ
ร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน 
และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตาม
กฎหมาย  
3. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้
หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
และเกดิผลสมัฤทธ์ิ  

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม  
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุม่
องค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนไดเ้สียจากการดาเนินงานในการ
พัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการก้าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อ
ประสานประโยชน์ของภาคส่วนตา่งๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดลุ  
2. ส่งเสริมและจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่
กฎหมายก้าหนด และการเปิดเผยข้อมูลการด้าเนินงานเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
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 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง 
วิสัยทัศน์การพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง 
“เมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดี” 
เป้าประสงค์ 
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงกลมเกลียว ข้าวเหนียวสันป่าตอง 
เมืองทองหัตถกรรม น้าเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลาดกลางการเกษตร 
พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื นฐานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   3. ด้านความมั่นคง : สร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมที่สงบสุข 
   4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
   5. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลบนพื นฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง 
ด้านเศรษฐกิจ  

   : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค 
   : แก้ไขปัญหาความยากจน 
   : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว 
   : ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
   : ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านสังคม  
   : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
   : ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   : ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
   : ส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   : ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   : ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและงานท้า 
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ด้านความม่ันคง 
   : ป้องกัน-ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   : ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   : ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าว 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
   : ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษ 
   : ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 

ด้านบริหารจัดการ 
   : เสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   : พัฒนาขีดความสามารถในการบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
   : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส้านึกของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
   : พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึง 
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  7) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 นโยบายเร่งด่วน 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กร และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาต้าบลอย่างเป็น
รูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในทุก ๆ ด้าน 
 2. พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวงให้  มีความรู้
ความสามารถและสภาพจิตใจที่พร้อมส้าหรับการบริหาร และบริการประชาชน   
 3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชน 
 4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 นโยบายทั่วไป 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อกับถนน
ระหว่างหมู่บ้านและหมู่บ้านเชื่อมต่อกับต้าบลให้เหมาะแก่การสัญจรไปมา 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา สะพานทางเท้า สะพานคอนกรีต ท่อระบายน ้าให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  4. ปรับปรุง บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาให้มีความพร้อมในการให้บริการและทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
 5. ขยายบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั งต้าบล โดยขยายเขตไฟฟ้า การติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ตามท้องถนน พร้อมทั งปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  5. ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 

 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื อและผู้ถูกทอดทิ ง ให้

มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ น ตลอดจนกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มมวลชนต่างๆ ให้สามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. เฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการป้องกันและบ้าบัดผู้ติดยา
เสพติด 
 3. พัฒนาปรับปรุงงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์และ
บุคลากร ตลอดจนศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยในระดับต้าบล 

4. สนับสนุนงบประมาณและการท้างานแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต้ารวจ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในต้าบลน ้าบ่อหลวง 
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 นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนต้าบลน ้าบ่อ
หลวงใช้ชีวิตบนพื นฐานความพอเพียงในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม  เช่น สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในต้าบลตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
 3. ส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 4. พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานโดยร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลน ้าบ่อหลวง 
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณล้าน ้าขานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ้าต้าบลน ้าบ่อหลวง ตามแนว
พระราชด้าริ    
     นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน ้า 
 1. สนับสนุนการขุดลอก ล้าเหมืองและแหล่งน ้าธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ขุดลอกแม่น ้าขาน ล้าเหมืองต่างๆเป็นต้น  
 2. สนับสนุนส่งเสริมการก้าจัดวัชพืช แหล่งน ้าธรรมชาติให้ครอบคลุมทั งต้าบล 
 3. พัฒนาแหล่งน ้าทางการเกษตรกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เช่น การขุดบ่อกัก
เก็บน ้า เป็นต้น 
 นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานี
อนามัย โรงพยาบาลชุมชนเป็นต้น 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนสาธารณสุขพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจ  ถึงอันตรายจากโรคภัยต่าง ๆ โดยการดูแลสุขภาพของประชาชน 
 3. สนับสนุนงบประมาณทางด้านสาธารณสุข เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริการด้านสาธารณสุข 
 4. สนับสนุนการแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล  “ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ” ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในต้าบล 
  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 1. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในระดันปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม 

   3. พัฒนาบุคลากรด้านครูให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ น และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียน  
  4. จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา เช่น โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริม (นม)  
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 5. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และวันส้าคัญต่างๆ เช่น งานประเพณียี่เป็ง 
งานสงกรานต์ ฯลฯ ให้สืบต่อไป    
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาทุกเพศ ทุกวัยทุกระดับทั งระดับหมู่บ้าน ต้าบลและ อ้าเภอ 
 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่นการปลูกป่าชุมชนเป็นต้น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าฝายชะลอน ้า(ฝายแม้ว) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนลดการเผาขยะ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนท้าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
1. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนโดยผ่าน
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ให้
สามารถท้าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น้าชุมชนกับประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 

4. ส่งเสริมพัฒนาผู้น้าท้องถิ่น และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล โดยเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทหน้าที่ โดยสนับสนุนให้มีบทบาทและส่วนร่วม ศึกษาอบรม เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

5. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
รองรับภารกิจตามแผนขั นตอนกระจายอ้านาจ และภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

6. พัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อ้านาจไว้ 
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 8) แผนพัฒนาต้าบลน ้าบ่อหลวง 
   วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน” 

ค้าขวัญต้าบลน ้าบ่อหลวง “ทรัพยากรล ้าค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สืบสานวัฒนธรรม”  
ทรัพยากรล ้าค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน ้า ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่

เป็นบุคลส้าคัญและเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ

ประชาชนในต้าบลน ้าบ่อหลวง รองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการด้ารงอยู่ต่อไป 
สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในต้าบลน ้าบ่อหลวง มีประเพณีท่ีส้าคัญท่ีสืบทอดกันมานาน คือ 

ประเพณีสรงน ้าพระบรมธาตุวัดน ้าบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี ยังมีประเพณีรดน ้าด้าหัว
ผู้สูงอายุและก้านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดีงามและควรสืบทอดต่อไป 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคนในต้าบลให้มีความรู้ 
3. แก้ไขปัญหายาเสพติดในต้าบล 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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   เป้าประสงค์ 
 1. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ

การขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
 2. การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลได้รับการพัฒนาอย่างมี

คุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
 3. ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชน 

สถานประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 

 5. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 6. องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการป้องกันการทุจิตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน ้า 
1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 
1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน ้า 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนา 
2.1) ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั งในระบบและนอกระบบ 
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
2.4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.5) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.7) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1) ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
3.3) ส่งเสริมการเกษตร 
3.4) ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1) อนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  4.2 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบ
การป้องการทุจริตและส่งสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.2) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุและบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  5.3) ส่งเสริมการอ้านวยความสะดวกและบริการประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื นฐานที่จ้าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน 
  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน ้า 

จ้านวนสายทางทีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นในความ
รับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการบ้ารุงรักษาเพ่ิมขึ น 
จ้านวนสายทางถนนที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างเพ่ิมขึ น 
จ้านวนสะพานที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพ่ิมขึ น 
จ้านวนรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ น 
จ้านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมขึ น 

 1.2) ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ น 

1.3) ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร จ้านวนเครื่องหมายสัญญาณจราจร เพ่ิมขึ น 
จ้านวนสัญญาณไฟจราจรเพ่ิมขึ น 

1.4) ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา 
ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน ้า 

จ้านวนแม่น ้า/คลอง/ห้วย ที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด้าเนินงานเพ่ิมขึ น 
จ้านวนสระ/บ่อ/บึง /ฝายชะลอน ้าที่ร้องขอและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานเพิ่มขึ น 
จ้านวนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ร้องขอและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด้าเนินงานเพ่ิมขึ น 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
   นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานที่เหมาะสม 
   แผนพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง : ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
สาธารณูปโภค 
   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชนอย่างทั่วถึง 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 2 : การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อย่างยั่งยืนและมีระบบการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลภาวะ 
   พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดระเบียบชุมชน 
  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 2 : การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพจัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ  
   เป้าประสงค์ที่ 4 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
   เป้าประสงค์ที่ 5 : ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์   
  - ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงเพ่ิมขึ น 
  - ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ/ความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ น 
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  - องค์กรมีขีดความสามารถ ความพร้อม เครือข่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทั งในระบบและ
นอกระบบ 
 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้าเนินการ
ตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ/การมี
ส่วนร่วม/ความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศึกษาและ
สถานศึกษาระดับมากขึ นไป 
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่จบการศึกษามีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
มีเครือข่ายการท้างานภาคประชาชนเพื่อบูรณา
เกี่ยวกับภารกิจของ อบต.เพ่ิมขึ น 

๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
แก่ประชาชน 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ/การมี
ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือเบื องต้นอย่าง
ทันท่วงที 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรอมสุขภาวะ/การมี
ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การมีส่วนร่วม/
ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

2.5) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ
สิ่งปฏิกูล/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจ 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม/
ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
2.6)ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด/
ความพึงพอใจ 

2.7) การคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค และส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของประชาชน 

มีเครือข่ายภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิ
มนุษยชนร่วมกับ อบต.เพ่ิมขึ น 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการคุ้มครองสิทธิ  ความ
เสมอภาค และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน/
การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักปลัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล  
   ประเด็นนโยบายที่ 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
ประเด็นนโยบาย 
   ประเด็นนโยบายที่ 9 สาธารณสุข ความเสมอภาคและการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
   ประเด็นนโยบายที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน    
   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ :  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   แผนพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง : ประเด็นทางด้านสังคมและประเด็นด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 3 : พัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนสถานประกอบการมีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมและได้รับความพึง
พอใจ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑) ส่งเสริมพัฒนา การประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนา 
การประกอบอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจ 

3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง/การมี
ส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๓.3) ส่งเสริมการเกษตร จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
การเกษตร/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๓.4) ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนา
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว/การมีส่วนร่วม/ความพึง
พอใจ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักปลัด 
ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
   นโยบายรัฐบาล  
   ประเด็นนโยบายที่ 5 การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ :  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   แผนพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง : ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬานันทนาการ 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 2 : การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 2 : การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและ
ได้รับความพึงพอใจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑) อนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรมพื นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น/
การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

๔.๒) ส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมด้านการ
กีฬานันทนาการ/การมีส่วนร่วม/ความพึงพอใจ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
   นโยบายรัฐบาล  
   ประเด็นนโยบายที่ 3 ท้านุบ้ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
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   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ :  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง : ประเด็นด้านสังคม 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  พันธกิจ 
   พันธกิจที่ 6 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีระบบการป้องกันการทุจริตและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ที่ 6 : องค์กรมีกระบวนการการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระบบการป้องกันการทุ
จิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน/การมีส่วนร่วม/ความ
พึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาพัสดุ และ
บ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ร้อยละของความพึงพอใจในทุกด้านของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการเพ่ือ
สนั บ ส นุ น ก า รบ ริ ห า ร ง า นข อ ง อ งค์ ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพขึ น 

๕.๓) ส่งเสริมการอ้านวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

จ้านวนครั งของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง/ความพึงพอใจ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   นโยบายรัฐบาล  
   ประเด็นนโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ประเด็นนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม 
   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ :  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
   แผนพัฒนาอ้าเภอสันป่าตอง : ประเด็นด้านบริหารจัดการ 
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แบบ ยท. ๐๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อ
หลวง 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่  ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ 6 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 
(มี 3 ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
(มี ๕ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่
๑๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(มี 7 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 5 ยุทธ) 

  

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๑ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 

4 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 
2 

 

เป้าประสงค์ที่ 
3 

 

เป้าประสงค์ที่ 
4 

 

เป้าประสงค์ที่ 
5 

 

เป้าประสงค์ที่ 
6 

 

เป้าประสงค์ที่ 7 
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เป้าประสงค์ที่ 
๑ 

 

 

กลยุทธที่ 
๑ 

 

เป้าประสงค์ที่ 
2 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
3 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
4 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
5 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
6 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
7 

 

 

กลยุทธที่ 
2 

 

กลยุทธที่ 
3 

 

กลยุทธที่ 
4 

 

กลยุทธที่ 
5 

 

กลยุทธที่ 
6 

 

กลยุทธที่ 
7 

 

กลยุทธที่ 
8 

 

กลยุทธที่ 
9 

 

กลยุทธที่ ๑
0 

 

กลยุทธที่ ๑1 
 

กลยุทธที่ 
๑2 

แผนงาน 
(มี 10 
แผน) 

ผลผลิต/
โครงการ 

 
แผนงานที่ ๑ 

 
แผนงานที่ 2 

 
แผนงานที่ 3 

 
แผนงานที่ 4 

 
แผนงานที่ 5 

 
แผนงานที่ 6 

 
แผนงานที่ 7 

 
แผนงานที่ 8 

 
แผนงานที่ 9 

 
แผนงานที่ ๑0 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
โครงการ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

วิสัยทัศ
น์ 

“คนในชุมชนมีรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสต
ร์ 

การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมศาสนา และการ
กีฬานันทนาการ 
 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสง
ค์ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

2.พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก

ขึ น 

3.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน 

 

4.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถ่ิน 
 

5.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

6.การจัด
ระเบียบชุมชน
และสังคม 

7.ส่งเสริมการ
บริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก 

ค่า
เป้าหมาย 

๑. ด้านการได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวก

และรวดเร็ว 

๒. ประชาชนมีความรู้และ
บ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดี

งาม 

๓.  ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ

๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่าง

สงบสุข 

๕. การบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธที่ 

๑ 

 

กลยุทธที่ 
2 

 

กลยุทธที่ 
3 

 

กลยุทธที่ 

4 

 

กลยุทธที่ 
5 

 

กลยุทธที่ 
7 

 

กลยุทธที่ 
6 

 

กลยุทธที่ 
9 

 

กลยุทธที่ 
8 

 

กลยุทธที่ 
๑2 

 

กลยุทธที่ 
๑1 

 

กลยุทธที่ 
๑0 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ 2 
 

แผนงานที่ 3 
 

แผนงานที่ 5 
 

แผนงานที่ 4 
 

แผนงานท่ี ๑0 
 

แผนงานที่ 9 
 

แผนงานที่ 8 
 

แผนงานที่ 7 
 

แผนงานที่ 6 
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ข้อมูลพื นฐานองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั ง  
 ต้าบลน ้าบ่อหลวง เดิมขึ นกับต้าบลสันกลาง ได้รับการอนุมัติแต่งตั งเป็นต้าบลน ้าบ่อหลวงตามประกาศกระ
ทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน  2535 และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดเล็ก ชั น 
5 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื นที่ 27.3 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื นที่ 
17,116 ไร่ โดยได้ถือเอานามตามบ่อน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 13.5  เมตร ลึก เมตร จ้านวน 1 บ่อ และมีบ่อน ้า
ทิพย์ จ้านวน 1 บ่อ ตามค้าบอกเล่าสืบต่อกันมาว่ามีมหาเศรษฐีนามพระโคได้สร้างวัดขึ นพร้อมกับได้ขุดบ่อน ้าขนาด
ใหญ่ เมื่อราวปี พ.ศ. 1323 รวมเวลาจนถึงปัจจุบันประมาณพันปีเศษและบ่อน ้าขนาดใหญ่นี เรียกเป็นภาษา
พื นเมืองว่า “น ้าบ่อหลวง” โดยมีนายสุทัศน์  สุทัศนรักษ์เป็นก้านันต้าบลน ้าบ่อหลวงคนแรก ถึง พ.ศ. 2547 คนที่ 
2 นายอินสอน  ไชยวัง  ถึง พ.ศ. 2551 คนที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์  กิติกา พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน 

2) อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต้าบลน ้าแพร่ อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศใต้  ติดต่อ ต้าบลยุหว่า อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต้าบลบ้านแม อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3) เขตการปกครอง จ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว 
 หมู่ที่ 2 บ้านน ้าบ่อหลวง 
 หมู่ที่ 3 บ้านแพะสันใหม่ 
 หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า 
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหว 
 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย 
 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง 

หมู่ที่ 9 บ้านต้นแก้ว 
หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหวาย 
4) ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง  
ตั งอยู่ที่  222 หมู่  2  ต้าบลน ้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลประเภทสามัญ) 
โทรศัพท์ 052 - 080778 ต่อ 101 
โทรสาร ๐52 - 080935 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 

 
ตารางท่ี 1 จ้านวนประชากรและจ้านวนครัวเรือน 

 

หมู่บ้าน ประชากร รวม ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว 448 481 929 489 
หมู่ที่ 2 บ้านน ้าบ่อหลวง 434 465 899 454 
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสันใหม่ 168 208 376 151 
หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง 225 230 455 169 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า 232 253 485 184 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหว 226 258 484 168 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย 172 152 324 142 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโท้ง 176 176 352 117 
หมู่ที่ 9 บ้านต้นแก้ว 103 118 221 85 
หมู่ที่ 10 บ้านสันเหนือ 129 139 268 99 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหวาย 98 97 195 67 

รวม 2,411 2,577 4,988 2,125 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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5) สถาบันทางการศึกษา 
 

สังกัด สพฐ. อบต.น ้าบ่อหลวง 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น ้าบ่อหลวง   
    - จ้านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จ้านวนผู้ดูแลเด็ก 
    - จ้านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
    - ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
    - จ้านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จ้านวนครูผู้ช่วยดูแลเด็ก 
    - จ้านวนนักเรียน 

 
 

 

๑ แห่ง 
3 คน 
4 คน 

22 คน 
๑ แห่ง 
1  คน 
2  คน 
2  คน 

67  คน 
3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื นที่ อบต. 
    3.1 โรงเรียนวัดน ้าบ่อหลวง  
          ระดับประถมศึกษา 
          - จ้านวนครู   
          - จ้านวนห้องเรียน 
          -  จ้านวนนักเรียน   
   3.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 
         ระดับมัธยมศึกษา 
          -  จ้านวนคร ู  
          -  จ้านวนห้องเรียน 
          -  จ้านวนนักเรียน   

 
 

1 แห่ง 
 7 คน 
 6 ห้อง 
123 คน 

 
1 แห่ง 
32 คน 
12 ห้อง 
344 คน 
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6) ด้านสาธารณสุข 
๖.๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในเขตพื นที่ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าบ่อหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านหนองห้า 
 ๖.๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ ต้าบลน ้าบ่อหลวง  
 

ล้าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง 119 - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ - - 
๓ โรคไข้เลือดออก 12 - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง 22 - 
๖ โรคคางทูม 7 - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ - - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก 3 - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 
12 โรคหอตีบ - - 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63 
๖.๓) ขยะ 

    ปริมาณขยะ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 
     ประจ้าเดือนตุลาคม 2562  จ้านวน  136.0632 ตัน 
    ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2562  จ้านวน     30.800 ตัน 
    ประจ้าเดือนธันวาคม 2562  จ้านวน     27.420 ตัน 
    ประจ้าเดือนมกราคม 2563  จ้านวน     36.530 ตัน 
    ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จ้านวน     33.170 ตัน 
    ประจ้าเดือนมีนาคม 2563  จ้านวน     37.430 ตัน 
    ประจ้าเดือนเมษายน 2563  จ้านวน     42.030 ตัน 
    ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2563  จ้านวน     41.470 ตัน 
    ประจ้าเดือนมิถุนายน 2563  จ้านวน     43.990 ตัน 
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(๗) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
(๗.๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีรถบรรทุกน ้า จ้านวน ๑ คัน ความจุ 5,๐๐๐  ลิตร  
ส้าหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือช่วยเหลือแก่ประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล  
 มีที่พักสายตรวจ (สถานีต้ารวจภูธรสันป่าตอง) จ้านวน 1 แห่ง มีหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง จ้านวน ๑ หน่วย มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื องต้น จ้านวน 7 คน   

(๗.๒) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน ้า 
   ล้าห้วย ๑2 แห่ง  สระน ้า  2 แห่ง 
   หนองน ้า - แห่ง  บ่อน ้าตื น - แห่ง 
   ล้าคลอง - แห่ง  บ่อบาดาล 13 แห่ง 
   บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน ้า 1 แห่ง 
   แม่น ้า 1 แห่ง  ฝาย  - แห่ง 
   อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

 ทรัพยากรดิน ลักษณะธรณีวิทยาของต้าบลน ้าบ่อหลวง ประกอบด้วย ชั นดินหนาที่เกิดจาก
การผุพังและทับถมกันของหินเดิม และมีตะกอนทางน ้าที่เป็นหินกรวดเหลี่ยมและหินกรวดมนของหินทราย หินปูน
และสายควอตซ์ ส่วนภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นเขาและเนินเขา ประกอบด้วยหินปูนและหินแปรประเภทไมโลไนต์
และหินแคลซิลิเกต 

 ลักษณะของไม้และป่าไม้ มีพื นที่ป่าไม้อยู่มากกว่า 40 % ของพื นที่ซึ่งเป็นป่าไม้ผลัดใบ 
(deciduous forest) ทั งหมดโดยประมาณ 65 % ของพื นที่เป็นป่าเบญจพรรณ (mixed  deciduous  forest) พบ
ตั งแต่บริเวณกึ่งกลางแนวเขาลงไปถึงล้าห้วยและที่เหลืออีก 35 % เป็นป่าเต็งรัง (dry deciduous dipterocarp 
foredt) พบตั งแต่บริเวณก่ึงกลางแนวเขาขึ นไปถึงสันเขา 

8) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพโดยทั่วไปของต้าบลน ้าบ่อหลวง เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื นที่เป็นภูเขา (เขตป่าสงวน) ประมาณ  ร้อย
ละ 40  ของพื นที่ทั งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ท้าการเกษตรสภาพภูมิประเทศของต้าบลน ้าบ่อหลวง  ทางตอนเหนือ
มีลักษณะเป็นเขาสูงมีภูเขาที่ส้าคัญ คือ ดอยหยด ตอนกลางเป็นที่ลาดเชิงเขา ถัดลงมาเป็นทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม
น ้าท่วมถึงเป็นพื นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก และท้านา ส้าหรับทางน ้าในต้าบล ได้แก่ ห้วยผึ ง ห้วยป่าปง ห้วยม่วง และ
ห้วยกวาง ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากดอยหยุด โดยมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ 

9) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ในรอบปีส้าหรับเดือนที่หนาวที่สุด มีอุณหภูมิต่้ากว่า 10 องศาเซลเซียส ส้าหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 
๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐  มิลลิเมตร ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  
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 10) ระบบบริการพื นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีระบบบริการพื นฐาน ดังนี  
 (1) การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
  ปัญหา คือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมพื นที่ได้
ทั งหมด เนื่องจากพื นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างนั นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต้าบล
จึงไม่สามารถด้าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
  การแก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท้าความเข้าใจกับประชาชน
ในพื นที่  และวิธีการที่จะด้าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั งนี   องค์การบริหารส่วนต้าบลก็ได้ตั งงบประมาณในส่วนนี ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีไฟฟ้าใช้  จ้านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,232 หลังคาเรือน และไฟฟ้า
สาธารณะ จ้านวน 701 จุด   

 (2) การประปา การประปาในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้
ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

  ปัญหา คือ ในช่วงหน้าแล้งปริมาณน ้าเพ่ือใช้อุปโภค บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน ้าประปาขุ่นบ่อยครั ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน ้า  

  การแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลได้อนุมัติงบประมาณและร้องขอในการจัดสรรงบ
ประมาณในการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพ่ิมเติม แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ จ้านวนครัวเรือนที่ใช้น ้าประปา ๑,๐๗๕ หลังคาเรือนและจ้านวนประปาหมู่บ้าน  12 
แห่ง 

(3) โทรศัพท์ ในชุมชนต้าบลน ้าบ่อหลวง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนนิยม
ใช้โทรศัพท์ส่วนตัว 

 โทรศัพท์ส้านักงาน จ้านวน 2 หมายเลข 
 - โทรศัพท์ ๐52 – 080778 
 - โทรสาร ๐52 – 080935  
 จ้านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 4 หมายเลข 
 -  โทรศัพท์ ๐98 – 0018824 ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 -  โทรศัพท์ ๐98 – 0047752 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 -  โทรศัพท์ ๐98 – 0032160 ผู้อ้านวยการกองคลัง 
 -  โทรศัพท ์๐98 – 0031970 ผู้อ้านวยการกองช่าง 
 (4) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ๑) มีไปรษณีย์ จ้านวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
   ๒) รถขนส่งสี่ล้อแดงสันป่าตอง -เชียงใหม่ ให้บริการทุกๆ ชั่วโมงและทุกวัน 

  3) เครื่องมืออุปกรณ์ 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวงมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการด้าเนินงาน  ดังนี  
๑) ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

    เครื่องพิมพ์ดีด       จ้านวน ๑ เครื่อง 
    เครื่องโทรสาร      จ้านวน 2 เครื่อง  

๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    รถจักยานยนต์      จ้านวน 2 คัน 
    รถปฏิบัติการฉุกเฉิน     จ้านวน ๑ คัน 

  รถยนต์ประชาสัมพันธ์     จ้านวน ๑ คัน 
  รถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์     จ้านวน ๑ คัน 
  รถบรรทุกขยะ (ใหญ่)     จ้านวน ๑ คัน 
  รถยนต์ส่วนกลาง    จ้านวน 2 คัน   

๓) ครุภัณฑ์การเกษตร 
 เครื่องพ่นหมอกควัน      จ้านวน 1 เครื่อง 
 เครื่องพ่นฝอยละออง (URV)    จ้านวน 2 เครื่อง 

4) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   เครื่องตบดิน     จ้านวน ๑ เครื่อง 

 สว่านไฟฟ้า       จ้านวน ๑ เครื่อง 
 ชุดประแจแหวน    จ้านวน ๑ ชุด  

5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 เครื่องส่งวิทยุแม่ข่าย       จ้านวน 2 เครื่อง 
 เครื่องรับส่งวิทยุชนิด  มือถือ ๑ - ๕  วัตต์  จ้านวน 4  เครื่อง 

6)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   จ้านวน ๑ เครื่อง  

7)  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
 เครื่องท้าน ้าร้อนน ้าเย็น   จ้านวน 3 เครื่อง 

8) ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
 ถังดับเพลิง        จ้านวน 6 ถัง 

9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะในส้านักงาน)  จ้านวน 28 เครื่อง   
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ้านวน   ๒ เครื่อง 
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11) เส้นทางคมนาคม การคมนาคมการจราจร เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลและพื นที่ใกล้เคียง มีดังนี  

  ทางหลวงแผ่นดิน 
 - หมายเลข 3035  สายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - อ้าเภอหางดง 
 - หมายเลข108   สายเชียงใหม ่ -  แม่ฮ่องสอน 
  ถนน 
           - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ้านวน 1 สาย 
           - ทางหลวงท้องถิ่น จ้านวน 1 สาย 

12) ระบบเศรษฐกิจ 
 ๑) การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง พื นที่การเกษตร ทั งหมด 
จ้านวน 3,968-0-22 ไร่ จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรทั งหมด จ้านวน 661 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั งหมด 1,911 
ครัวเรือน เฉลี่ยเกษตรกรถือครองพื นที่ จ้านวน 6 ไร่ / ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ  ได้แก่ ข้าว หอมหัวใหญ่ ข้าวโพด ล้าไย ถั่วเหลือง ดังนี  

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 34 ของจ้านวนประชากรทั งหมด 
-  อาชีพเลี ยงสัตว์  ร้อยละ ๑ ของจ้านวนประชากรทั งหมด 
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ53 ของจ้านวนประชากรทั งหมด 
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 6 ของจ้านวนประชากรทั งหมด 

2) การปศุศัตว ์เป็นการประกอบการในลักษณะเลี ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  
การเลี ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  กบ  เป็นต้น 
 13) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้ออกส้ารวจข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวในต้าบลน ้าบ่อหลวง ดังนี  
  ด้านศาสนาสถาน วัดน ้าบ่อหลวง วัดโรงววั วัดฟ้าฮ่าม วัดจอมแจ้ง วัดศรีอุดม วัดดอยตุ๊โก๋ วัดหัวฝาย 
วัดห้วยโท้ง วัดต้นแก้ว วัดห้วยพระเจ้า วัดหนองหวาย 
  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ได้แก่ แกะด้าฉ้าฉา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงพบ ศูนย์การ
เรียนรู้จิ งหรีดคอนโดบ้านพ่อสุทน บ้านหนึ่งไร่ใบค้า 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ท้าตุงล้านนา 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 ได้แก่ หนองน ้าสาธารณะหมู่ที่ 3 
  สถานทีท่่องเที่ยว หมู่ที่ 4 ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนสีเขียวบ้านจอมแจ้ง 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 ได้แก่ ล้าน ้าแม่ขาน 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 9 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อสุชาติ 
  สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 11 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การแกะสลักบ้านหนองหวาย   
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 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 หมู่ที่ 1 ได้แก่ น ้าพริกตาแดงแม่บุบผาพนา ผักปลอดสารพิษ จิ งหรีดคอนโด 
 หมู่ที่ 2 ได้แก่ ไส้อั่วแม่นวล โคมไฟ ตุงล้านนา 
 หมู่ที่ 3 ได้แก่ ถั่วทอดสมุนไพร พวงกุญแจหมอนใบชา ตุ๊กตาอาเซียน 
 หมู่ที่ 4 ได้แก่ จักสานไม้ไผ่ กลอง จานใบไม้ ขนมไทย 
 หมู่ที่ 5 ได้แก่ ไม้แกะสลัก 
 หมู่ที่ 6 ได้แก่ ยอดอ่อนทานตะวัน 
 หมู่ที่ 7 ได้แก่ ปลาแดดเดียว 
 หมู่ที่ 8 ได้แก่ เก้าอี ไม้ไผ่ ผักปลอดสารพิษ 
 หมู่ที่ 10 ได้แก่ น ้าพริกลาบ ตะกร้าพลาสติก บายศรี ไส้อั่วลุงจันทร์ 
 หมู่ที่ 11 ได้แก่ ไม้แกะสลัก ถั่วเน่า ผักปลอดสารพิษ 
 ร้านอาหาร เครื่องดื่มในชุมชน 
 หมู่ที่ 1 ได้แก่ ร้านลาบ 1 ใน 100 ร้านกาแฟ 35 ข้าวซอยรสเด็ด 
 หมู่ที่ 2 ได้แก่ ร้านลาบป้าหงส์ แดง ก๋วยเตี๊ยวหลวงเบิ ม ร้านกาแฟมิราเคิล ร้าน 7-11 
 หมู่ที่ 3 ได้แก่ ร้านหม่าล่า ส้มต้าอุ่มปาก ก๋วยเตี๊ยวแก้ง่วง ผัดไทลุงแก้วสวนดอก ร้านลาบบ้านสัน 
 หมู่ที่ 4 ได้แก่ ร้านกาแฟมะยม 
 หมู่ที่ 5 ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๊ยวแม่จ้าเรียง ร้านส้มต้าป้าสม 
 หมู่ที ่6 ได้แก่ ร้านกาแฟช่อลดา ก๋วยเตี๊ยวยายม้วน  
 หมู่ที่ 7 ได้แก่ ร้านปลาแดดเดียว 
 หมู่ที่ 9 ได้แก่ ก๋วยเตี๊ยวต้นแก้ว  
 หมู่ที่ 10 ได้แก่ ร้านลาบหลวงมา  
 สถานที่พัก 
 หมูท่ี่ 1 ได้แก่ โรงแรมม่วนใจ 
 หมู่ที่ 9 ได้แก่ ภานุมาศลองสเตย์ ฟ้าสว่างโฮมสเตย์ บ้านสวนแก้วเรือนค้า แสงจันทร์โฮมสเตย์ 
 กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จ้านวน ๒2 กลุ่ม 
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงผังท่องเที่ยวต้าบลน ้าบ่อหลวง 
 
 14) อุตสาหกรรม จ้านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จ้านวน 4 แห่ง (มีคนงานต่้ากว่า 
๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท) 
 15) การพาณิชย ์ 
  สถานีบริการน ้ามัน  จ้านวน  2  แห่ง 
  ปั๊มหลอด  จ้านวน  4  แห่ง 
 ตลาดสด  จ้านวน  ๑  แห่ง 
 ร้านค้าต่างๆ  จ้านวน  98 แห่ง 
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 เพ่ือให้การด้าเนินการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั งไว้ จึง
จ้าเป็นต้องจัดสรรอัตราก้าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด้าเนินการ โดยพิจารณาว่าลักษณะ
งานในปัจจุบันที่ด้าเนินการอยู่นั น ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หาก
ลักษณะงานที่ท้าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ้านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรา
ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด้าเนินการแล้ว อาจท้าให้การ
จัดสรรก้าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรา
ก้าลังคนเพ่ือสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  ตั งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ การจัดสรรอัตราก้าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน 
ตลอดจนการก้าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าบ่อหลวงมากยิ่งขึ น โดยจุดเน้นคือ ก้าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั งเอื อ
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั งนี องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก้าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก้าหนดอัตราก้าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี  

1. ส้านักงานปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
และราชการที่มิได้ก้าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยเฉพาะรวมทั งก้ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดท้าร่างข้อบัญญัติ
ต้าบล การจัดท้าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล การให้ค้าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ด้าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อ่ืน รวมทั งก้ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
 2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท้าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน้าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน้าส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อม
บ้ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
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ควบคุม การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น ้ามันเชื อเพลิงและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี  

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาต้าราเรียน การวางแผน
การศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 การจัดท้าแผนอัตราก้าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อ ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต้าบล มีอ้านาจหน้าที่
ที่จะเข้าไปด้าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก้าหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 5 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก้าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 อีกทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน้ามาใช้ในการ
ก้าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น
หลัก ดังนี  
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ตารางท่ี 2 ก้าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ น  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี  

 
ภารกิจ ก้าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี  
1.1 จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน ้าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 
68(2)) 
1.4 ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน ้า (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพื นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการ
การซ่อม การสร้าง การบ้ารุ งรักษา ไฟฟ้า 
ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ ดังนั น การ
ก้าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน นี  คือ 
กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67 (6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ้ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั งด้วยสุขภาพ
พลานามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั น 
การก้าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน 
เป็นการปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วน
ราชการ คือ ส้านักงานปลัด  
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ภารกจิ ก้าหนดส่วนราชการรองรับภารกจิ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านนี เป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนรวมทั งความปลอดภัย
ทางด้านโครงสร้างพื นฐานด้วย  ดังนั น การก้าหนด
ส่วนราชการรองรับภารกิจเป็นการประสานงานการ
ปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วนราชการ คือ กองช่างและ
ส้านักงานปลัด  

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ
การท่องเท่ียว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 

(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ภารกิจในด้านนี เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วม ของประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั นการกา้หนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี  มีการประสานการปฏิบัติงานระหว่าง 2 
ส่วนราชการคือ กองคลัง และส้านักงานปลัด  

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั งก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี เกี่ยวข้องกับบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและการสง่เสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั นการก้าหนดส่วน
ราชการรองรับด้านนี  คือ ส้านักปลัด  
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ภารกิจ ก้าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวขอ้ง ดังนี  
6.1 บ้ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจในด้านนี เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน ดังนั นการก้าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี  
คือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  

7.1 สนับสนุนสภาต้าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ้าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน 
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน ้าที่ เ ช่ือมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภารกิจในด้านนี เกี่ยวข้องกับบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั นการก้าหนดส่วนราชการรองรับด้าน
นี  คือ ส้านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การจัดอัตราก้าลังเพื่อให้สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ ภารกิจ ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ดังนี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต้าแหน่งที่ก้าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน   

เป้าประสงค์ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการ
ขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างทั่วถึง 

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง, นายช่างโยธา 
- หัวหน้าส้านักปลัด,นักวิเคราะห์ฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

เป้าประสงค์ท่ี 2 การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริมด้วยการประสาน
ความร่วมมือ 

- ปลัด อบต., รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา, จพง.ธุรการ,ครู 

เป้าประสงค์ท่ี 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส้านักปลัด, นวก.สาธารณสุข 

เป้าประสงค์ท่ี 5 ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน 
สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส้านักปลัด, นวก.สาธารณสุข 
- พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ชนิดรถบรรทุกน ้า, พนักงานขับ
รถยนต ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอ งปร ะชาช นอย่ า ง
ทั่วถึง 

เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชน สถานประกอบการ มีการ
พัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส้านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมศาสนาและ
การกฬีานันทนาการ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุ
บ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

- ปลัด อบต., รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา, จพง.ธุรการ,ครู 

 
  



68 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต้าแหน่งที่ก้าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

เป้าประสงค์ที่ 6 องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและสามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส้านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นิติกร 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินและบัญชี 
- นวก.จัดเก็บรายได้ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- จพง.ธุรการ กองการศึกษาฯ 
- ครู 
-- พนักงานจ้างทุกต้าแหน่ง 
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การเก็บข้อมูลกระบวนการท้างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับใบก้าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งของแต่ละต้าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต้าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก้าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี  
การพิจารณาอุปสงค์ก้าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก้าลังที่ใช้คือ แผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีภารกิจด้านการศึกษา 
ภารกิจด้านการท่องเที่ยว ภารกิจด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดท้าแผนที่ภาษี ที่เพ่ิมขึ น จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบาย
ผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ท้าให้ผู้บริหารได้มอบหมายให้พนักงานส่วนต้าบลที่มีอยู่รับผิดชอบ
ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ น แต่เนื่องจากพนักงานส่วนต้าบลได้มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายงานค่อยข้าง
มากท้าให้งานที่ได้รับมอบหมายและงานในภารกิจที่รับผิดชอบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบสายงานบริหาร
ขององค์กร ได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรหา และใช้ระยะเวลาในการสรรหาค่อยข้าง
ยาวนาน ไม่สามารถสายงานบริหารให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ ท้าให้ข้าราชการในหน่วยงานต้องรักษา
ราชการแทนตามต้าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ท้าให้ปริมาณงานเพ่ิมมากขึ นกว่าเดิม อีกทั งประสบปัญหาในเรื่อง
สถานะทางการคลัง ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ไม่สามารถเปิด
กรอบอัตราก้าลังในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากขึ นได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ยังคงต้องการอัตราก้าลัง 
ดัมาเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ที่เพ่ิมขึ น ดังนี  
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อัตราก้าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ้าเป็นในภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ น มีดังนี  
 

ล้าดับ ส่วนราชการ ต้าแหน่ง จ้านวน ปีท่ีต้องการ เหตุผลและความจ้าเป็น 
ที่ต้องการ 2564 2565 2566 

1 ส้านักปลัด ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข 

 

1 +1 +1 +1 เนื่องจากประเทศไทยได้ประสบปญัหาการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีหน้าท่ีในการป้องกันและควบคมุโรค 
ประกอบกับตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด
เชียงใหม่ และนโยบายผูบ้ริหาร ได้ให้ความสา้คัญกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคเป็นอยา่งมาก อีกทั งภารกิจใน
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าบ่อหลวง ได้ก้าหนดภารกิจในดา้นการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ้านวน 6 ด้าน ได้แก ่งานในด้านสุขาภิบาล 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและ
จัดการคณุภาพและสิ่งแวดล้อม และงานสตัวแพทย์ ซึ่ง
ภารกิจงานแตล่ะด้านมีปริมาณมาก ไม่สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ 
นโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที จึงเห็นควรเปิดกรอบผู้ช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขมาเพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่ม
มากขึ น 
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ล้าดับ ส่วนราชการ ต้าแหน่ง จ้านวน ปีท่ีต้องการ เหตุผลและความจ้าเป็น 
ที่ต้องการ 2564 2565 2566 

2 ส้านักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 

1 +1 +1 +1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เป็นส่วนงานท่ีส้าคญั
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ
ป้องกันและยับยั งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกดิ
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญัหาความเดือด
ร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวมได ้เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถลม่ ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน 
อีกทั งนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ 
และนโยบายของผู้บรหิารได้ก้าหนดให้การแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนต้องท้าอยา่งเร่งด่วน ไมส่ามารถ
รอได้ แตเ่นื่องจาก องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
ไม่มผีู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณภัย และอตัราก้าลังใน
งานบรรเทาสาธารณภัยไมเ่พียงพอ เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติงานทางด้านการกู้ชีพอีกทั งปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในพื นที่
ค่อนข้างมาก ดังนั น จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดกรอบ
อัตราก้าลังของข้าราชการเพื่อมารองรับภารกิจท่ีเพิ่มมาก
ขึ นและเป็นผู้รับผิดชอบในการท้างานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ล้าดับ ส่วนราชการ ต้าแหน่ง จ้านวน ปีท่ีต้องการ เหตุผลและความจ้าเป็น 

ที่ต้องการ 2564 2565 2566 
3 ส้านักปลัด ผู้ช่วยนักพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 
 

1 +1 +1 +1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้ก้าหนดให้ประเดน็สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพือ่ยกระดับคณุภาพ
บริการและส่งเสรมิธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ช่ือเสียงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั งในและนอกประเทศ ประกอบกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชือ่มโยงชุมชนและท้องถิ่น ได้ใหค้วามส้าคญัในการ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ อีกทั ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล ต้องการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต้าบลน ้าบ่อหลวง เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและต้องการ
สร้างรายได้ในการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื นท่ี เพื่อ
รองรับตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร 
ดังนั น เพื่อให้รองรับภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึ น จึงเห็นควร
เปิดกรอบอัตราก้าลังต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
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ล้าดับ ส่วนราชการ ต้าแหน่ง จ้านวน ปีท่ีต้องการ เหตุผลและความจ้าเป็น 

ที่ต้องการ 2564 2565 2566 
4 กองช่าง วิศวกรโยธา 

ปก./ชก. 
 

1 +1 +1 +1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ได้ก้าหนดให้ประเด็นยกระดับคุณภาพบริการและ
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในเมืองรอง ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ใน
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน อีกทั งผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เล็งเห็นว่าภารกิจในด้านการบริการสาธารณะใน
เรื่องโครงสร้างพื นฐานเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เน่ืองจากในพื นท่ีของต้าบลน ้าบ่อหลวง เป็นลักษณะ
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โครงสร้างพื นฐานในพื นท่ียังไม่
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าบ่อหลวง ประสบปัญหาในด้านขาดแคลนบุคลากรใน
ด้านการรับรองรูปรายการก่อสร้าง ท้าให้ต้องแก้ไขโดยใช้แบบ
มาตรฐานซ่ึงไม่เหมาะสมกับพื นท่ี ท้าให้การให้บริการด้าน
โครงสร้างพื นฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก้าหนดไว้ ดังนั น 
เพื่อให้รองรับภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึ น จึงเห็นควรเปิดกรอบ
อัตราก้าลังต้าแหน่ง วิศวกรโยธา 
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ล้าดับ ส่วนราชการ ต้าแหน่ง จ้านวน ปีท่ีต้องการ เหตุผลและความจ้าเป็น 

ที่ต้องการ 2564 2565 2566 
5 กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
นักวิชาการศึกษา 

 
1 +1 +1 +1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิงประเพณี วัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ไดใ้ห้ควา
ส้าคัญในการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาท่ี 
3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณะทาง
วัฒนธรรม ในด้านการป้องกัน แก้ไขลดปัญหาสังคม พัฒนา
ศักยภาพคน เสริมสร้างเครือข่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตได้
ให้ความส้าคัญกับประเด็นพัฒนา ประกอบภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงและประเด็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการกีฬาและนันทนาการ ยังให้ความส้าคัญกับ
ประเด็นพัฒนาดังกล่าว อีกทั งในกองการศึกษาฯ มีบุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ดังนั น เพื่อให้รองรับภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึ น 
จึงเห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลังต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
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3.2 การก้าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 
 ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต้าแหน่งขอองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบล มี 3 
ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง ประเภทพิเศษ โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง
เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลประเภทสามัญ ให้มีระดับต้าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี  
 1. ต้าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
 2. ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
 3. ต้าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ อ้านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ เป็นประเภท
อ้านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 4. ต้าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต้าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการจะเป็นระดับใดนั น ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบล ประเภทสามัญ 
ประเภท สายงาน 

บริหารท้องถิ่น ปลัด อปท. (บริหาร ระดับกลาง) 

รองปลัด อปท. (บริหาร ระดับต้น) 
อ้านวยการท้องถิน่ ผู้อ้านวยการกอง (อ้านวยการ ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่าย (อ้านวยการ ระดับต้น) 
วิชาการ ปฏิบัติการ/ช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน/อาวุโส 

 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบล ประเภทสามัญ 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาของในการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ ภารกิจ
และความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ส้านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแต่ละส่วนราชการมีการจัดระบบงานภายในเพื่อรองรับ
ภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ ดังนี  
  1. ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล และราชการที่มิได้ก้าหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโดยเฉพาะ รวมทั งก้ากับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายใน ดังนี  
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต้าบล เช่น 
ติดต่อ นัดหมายงาน รับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส้าหรับประชุม ท้ารายงานการประชุม ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามรายงานการประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค้าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ การด้าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
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ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล การเจ้าหน้าที่ การเลือกตั ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั งงาน
ราชการที่มิได้ก้าหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยเฉพาะ 
 1.2 งานงบประมาณ นโยบายและแผน มีหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือ
ประกอบการก้าหนดนโยบายในการท้าแผน หรือโครงการติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง  
 1.3 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล ที่อยู่ในอ้านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้แก่ การบรรจุและแต่งตั ง การย้าย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ หรือการใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่ง
เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือตอบสนองความจ้าเป็นขั นพื นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ. 
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะห์และพิจารณา ท้าความเห็น สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ รวมทั งด้าเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย  วาตภัย 
งานตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอ้านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัย
ต่าง ๆ จัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและด้าเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร การ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.6 งานกิจการสภา มีหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ้าสภา อบต. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมสภา อบต. งานเลือกตั งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้
และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต. 
 1.7 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการเพ่ือเอื อ
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การจัดหาและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า การพัฒนาระบบ
ชลประทาน การส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การจัดหาวิทยากรตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายงานการด้าเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบ
การคลังงานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต้าบล งานให้ค้าปรึกษาทาง
กฎหมายและคดีแก่เยาวชน งานสอบสวนตรวจพิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.9 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร 
ก้าหนดนโยบายวางแผนงานและด้าเนินงานวิชาการเกษตร การวัดและประเมินผลการด้าเนินงานการเกษตร
ก้าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตรจัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร 
จัดประชุม อบรมและด้าเนินการเผยแพร่กิจการการเกษตรให้ค้าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร 
จัดท้าฐานข้อมูลการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตร จัดท้าโครงการพืชอาหารปลอดภัย และโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดท้าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการเกษตร เช่น 
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ วิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ งานส่งเสริมการประมง งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการเกษตร 
งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    1.10 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค 
การสุขาภิบาลอ่ืน ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต้าบล การวางแผนการสาธารณสุขการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การ
จัดท้างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
จ้าหน่ายเนื อสัตว์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    1.11 งานเลือกตั ง มีหน้าที่ จัดท้าทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต้าบล และพนักงาน
ส่วนต้าบล แจ้งนัดประชุมสภา ร่างๆ และจัดท้าระเบียบวาระการประชุมตามสั่งของประธานสภา ชี แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค้าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบลต่อที่
ประชุมสภา จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จัดท้ารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท้าบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน้าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วน
ต้าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและน้าส่ง
เงิน รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน การเร่งรัดใบส้าคัญและเงินยืมค้างช้าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การ
พัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
 2.1 งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน งานจัดท้าฎีกาเบิก
จ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ้าปี งานตรวจสอบ
หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของ
ส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่าและรายได้อ่ืนๆ งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน งานทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายได้ งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า งานตรวจสอบและประเมินภาษี งานการน้าส่งเงิน
รายได้ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบ้ารุงรักษา) งาน
การจัดท้าบัญชีและทะเบียนพัสดุ งานการเก็บเอกสารส้าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้าข้อมูลด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งาน
เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง 
การควบคุมและการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่และน ้ามันเชื อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี  

3.1 งานควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งาน
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ค้าปรึกษาแนะน้าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง . งาน
ควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบ้ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานออกแบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ ค้านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานให้
ค้าปรึกษาแนะน้าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ. งานออกแบบ
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่
ประชาชน งานส้ารวจข้อมูลรายละเอียด เพ่ือค้านวณออกแบบ ก้าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน 
อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งาน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานการวางผังเมือง งานออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแรงต่้า งานในการติดตั ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงานในหน่วยงาน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท้าแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งาน
ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส้าคัญของทางราชการ งานจัดท้าค้าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับ
เรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานสวัสดิการต่าง ๆ งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่างงานการเงินและบัญชีของกอง
ช่าง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ้ารุงสถานศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพ่ือการศึกษาส่งเสริมท้านุ
บ้ารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษาการด้าเนินชีวิตส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 
  4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
  4.2 งานส่งเสริมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการศาสนา 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
  4.3 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบ
ประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ้ารุงสถานศึกษา งานพัฒนาโรงเรี ยนและงานพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงสร้างใน 
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3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก้าลังคน : Supply pressure 
 เป็นการน้าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณาเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าหนดต้าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ้านวนต้าแหน่งและระดับต้าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ โดยค้านึง ดังนี  
 3.3.1 การจัดระดับชั นงานที่เหมาะสม 
  โดยพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก้าหนดระดับชั นงานในแต่ละประเภทเพ่ือให้การก้าหนดต้าแหน่งและ
การปรับระดับชั นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระดับชั นงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
 หลักการเลื่อนและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทเดียวกันของประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ 
 1. ระยะเวลาขั นต่้าในสายงาน 
 2. อัตราเงินเดือนไม่ต่้ากว่าขั นต่้าของระดับที่จะแต่งตั ง 
 3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกด้าเนินการทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
 4. ผู้ประเมินคุณลักษณะ คือ ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั นจนถึงปลัด อปท. 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินของประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ 
 1. ปลัด/รองปลัด ที่ก้ากับดูแลส่วนราชการที่ผู้ขอประเมินสังกัด เป็นประธานกรรมการ 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสายงานที่ประเมิน เป็นกรรมการ 
 3. ผู้อ้านวยการกอง/ส้านัก เป็นกรรมการ 
 4. หัวหน้าสว่นราชการที่รับผิดชอบงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  
  

ปฏิบัติการ 

วิชาการ ทัวไป อ้านวยการ บริหาร 

ต้น ต้น ปฏิบตัิงาน 

ช้านาญงาน 

อาวุโส 

ช้านาญการ 

ช้านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

กลาง 

สูง 

กลาง 

สูง 
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ภาพที่ 4 เส้นทางความก้าวหน้าของประเภทท่ัวไปและวิชาการ 

 

 
ภาพที่ 5 วิธีการสอบคัดเลือก 
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ภาพที่ 6 เส้นทางความก้าวหน้าประเภทท่ัวไปหรือวิชาการไป ประเภทอ้านวยการท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 7 เส้นทางความก้าวหน้าประเภทอ้านวยการท้องถิ่นไปประเภทบริหารท้องถิ่น 
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ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การก้าหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อ
หลวง น้าผลวิเคราะห์การก้าหนดอัตราก้าลังมาค้านวนภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินประจ้าต้าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2. เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพ่ิมพิเศษหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามที่

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบก้าหนดในลักษณะ ดังนี  
 2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ 
 2.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
 2.4 เงินเพ่ิมส้าหรับต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(พ.ต.พ) 
 2.5 เงินเพ่ิมส้าหรับต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส) 

2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.7 เงินเพ่ิมพิเศษส้าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
2.8 เงินเพ่ิมส้าหรับต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและดับเพลิง 

  2.9 เงินเพ่ิมส้าหรับต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายต้าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) 
  2.10 เงินเพิ่มส้าหรับต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.) 
  2.11 เงินวิทยฐานะ 
  2.12 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกับศพ 
  2.13 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน 
 3. เงินสวัสดิการส้าหรับการปฏิบัติงานประจ้าส้านักงานในพื นที่พิเศษ (สปพ.) 
 4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจ้าของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะ
ส้าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) 
 8. เงินเพิ่มส้าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว 
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 9. เงินค่าเช่าบ้าน 
 10. เงินท้าขวัญข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่ 
 11. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่
ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 
 12. เงินบ้าเหน็จลูกจ้างประจ้า 
 13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ้านาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมิใช่
ต้าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบ้านาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 
 14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 15. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 16. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 17. บ้าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
 18. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 19. ทุนการศึกษา 
 20. เงินเกษียณอายุก่อนก้าหนด 
 21. เงินสมทบกองทุนทดแทน 
 
 



86 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 
ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 มีดังนี  

 
ปีงบประมาณ ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่ายจริง 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 คิดเป็นร้อยละ 

คะแนน LPA ร้อยละ งบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การพัฒนาปีงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
บาท ร้อยละ ด้านที่ 

1 
ด้านที่ 

2 
ด้านที่

3 
ด้านที่ 

4 
ด้านที่ 

5 
คิดเป็น
ร้อยละ 

บาท ร้อยละ 

2561 35,729,566.03 6,867,019.80 19.22 83.57 94.88 69.36 74.71 78.46 79.30 3,509,639.66 10.64 
2562  33,322,258.06 7,616,873.36 22.85 67.14 93.78 76.00 81.60 79.92 80.78 5,126,910.00 14.41 

 
  สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 และภาระค่าใช้จ่ายเพียงพอในการก้าหนด
ต้าแหน่งในสายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดเก็บภาษีท้าให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลดลง ดังนั น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
และก้าหนดต้าแหน่งเพ่ิมในสายงานต่างๆ ควรค้านึงถึงสถานะทางการคลังเป็นส้าคัญ 
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3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
  โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการ
ท้างานขององค์กร ดังนั น ในการก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณา
ว่าต้าแหน่งที่ก้าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก้าหนดต้าแหน่งเพ่ือให้การ
ท้างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  เพ่ือให้การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ใช้การวางกรอบ
อัตราก้าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ้านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั งยังได้ก้าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก้าหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก้าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ดังนี  
  พนักงานส่วนต้าบล หมายความว่า พนักงานส่วนต้าบลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั ง ให้รับราชการใน
องค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมีต้าแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ตามหนังสือส้านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 ได้จัดต้าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต้าแหน่ง (ระบบแท่ง) ไดก้้าหนดต้าแหน่งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังนี  
  ต้าแหน่งประเภทสายงานบริหารท้องถิ่น ได้แก่ต้าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 ต้าแหน่งประเภทสายงานอ้านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง 
ระดับส้านักในส่วนราชการ  
 ต้าแหน่งประเภทสายงานวิชาการ ได้แก่ ต้าแหน่งจ้าเป็นที่ต้องใช้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล เพ่ือปฏิบัติงานในต้าแหน่งนั น 
 ต้าแหน่งประเภทสายงานทั่วไป ได้แก่ ต้าแหน่งที่จ้าเป็นต้องใช้ต้าแหน่งบริหารท้องถิ่น ต้าแหน่ง
ประเภทอ้านวยการท้องถิ่น และต้าแหน่งประเภทวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต้าบล เพ่ือปฏิบัติงานในต้าแหน่งนั น 
 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส้าหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ในมาตรฐานทั่วไปนี  
 ลูกจ้างประจ้า หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจ้าโดยไม่มีก้าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ้านวนที่ก้าหนดไว้และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้าง
ประจ้าขององค์การบริหารส่วนต้าบลหรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย โดยก้าหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงาน
บริการพื นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
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 พนักงานจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยบุคคลซึ่งได้รับจ้างตามสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พนักงานจ้างมีสามประเภท คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  เป็นการน้าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีตเพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก้าลังคนมากกว่า ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั นงานบางลักษณะ เช่น งานก้าหนด
นโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่างหรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก้าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั น 
การค้านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั น จึงท้าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก้าหนดค้านวณอัตราก้าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนใน
ภาคเอกชน นอกจากนั นก่อนจะค้านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั งอาจเป็น ไปด้วยว่างานที่
ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษหรืองานของหน่วยงานอ่ืนก็มีความจ้าเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

1) โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(1 อัตรา) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

(1 อัตรา) 
 

กองคลัง ส้านักงานปลัด กองช่าง กองการศึกษาฯ 
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  1.1) การวิเคราะห์ปริมาณงานของบุคคล 
  ต้าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง 
  ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานประจ้าขององค์การบริหารส่วนต้าบลในฐานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เป็นผู้ก้าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้ค้าปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งหมด รับผิดชอบงาน
ประจ้าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต้าบลทั งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท้าความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ และด้าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล การจัดตั ง 
ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ 
การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั ง งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 1.2) การเปรียบเทียบอัตราก้าลังทั งหมดกับอัตราก้าลังท่ีมีอยู่ 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตาม
อ้านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งนี  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพ ดังนี  
 

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

อบต.น ้าบ่อ
หลวง 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 

บริหาร
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 

1 ตามโครงสรา้ง
ว่าง 

 
นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น 
(รองปลัด อบต.) 

บริหาร
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น 
(รองปลัด อบต.) 

1 ตามโครงสรา้ง 
มีคนครอง 
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ผลการวิเคราะห ์:  ต้าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลดัองค์การบริหารส่วนต้าบล) กรอบอัตราก้าลังปัจจุบันมผีู้ด้ารง
ต้าแหน่ง และตา้แหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล) กรอบอัตราก้าลังปัจจุบันเป็นต้าแหน่งว่าง 
ซึ่งทั ง 2 ต้าแหน่ง เป็นต้าแหน่งที่เป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารที่จ้าเป็นต้องมี
อยู่ตามปรมิาณงาน และภาระหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) ต่อไป 

 
 
 1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ/ต้าแหน่ง/ระดับ 

กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก้าลังต้าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก้าลังคน 
(คงอยู่/เพ่ิม/ลด/เกลี่ย

อัตราก้าลัง) หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต./รองปลัด อบต.         

พนักงานส่วนต้าบล         
1.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
   (ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล) 

1 1 1 1    ว่าง 
รายงาน สถ. 

สรรหา 
2.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
   (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บล) 

- 1 1 1     

รวม 1 1 1 1 - - -  
หมายเหตุ       = อัตราก้าลังเพิ่ม             = อัตราก้าลังลด/ยุบเลิก            = อัตราก้าลงัคงอยู่ 
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 2) โครงสร้างส่วนราชการส้านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 โครงสร้างส่วนราชการส้านักปลัด 
 
  

ส้านักงานปลัด (01) 

หัวหน้าส้านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 

งานกฎหมายและคดี  

4 อัตรา 

 

งานบริหารงานบุคคล 
 

1 อัตรา 1 อัตรา 1 อัตรา 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

งานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

1 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 4 อัตรา 

งานกิจการสภา 

2 อัตรา 

งานเลือกตั ง 

1 อัตรา 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

2 อัตรา 
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 2.1) ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส้านักงานปลัด 
  ส้านักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต้าบล และ
ราชการที่มิได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยเฉพาะ  รวมทั ง
ก้ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงาน
ภายในออกเป็น 11 งาน ดังนี  
  (1) งานบริหารทั่วไป 
 (2) งานบริหารงานบุคคล 
 (3) งานนโยบายและแผน 
 (4) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 (5) งานกฎหมายและคดี  
 (6) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (8) งานส่งเสริมการเกษตร 
 (9) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (10) งานกิจการสภา 
 (11) งานเลือกตั ง 
 

 ๒.2) การวิเคราะห์กรอบอัตราก้าลัง 
 ๒.2.๑ สถิติปริมาณงาน 
 (1) งานบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานธุรการ งานสารบรรณ 
- งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานสถานที่และงานบริการ 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพิธีการ/งานรัฐพิธี 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

36 
30 
60 
60 
30 
45 
60 
30 

6,500 
600 

2,880 
1,800 
2,500 
1,150 
150 
300 

234,000 
18,000 

172,800 
108,000 
75,000 
51,750 
9,000 
9,000 

รวม 677,550 
ปริมาณคน 7.9 คน 
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 (2) งานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
- งานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล - 
งานสรรหา บรรจุแต่งตั ง และลาออกจากราชการ 
- งานควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
- งานเกี่ยวกับต้าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
- งานบ้าเหน็จบ้านาญ   
- งานทะเบียนประวัติการรับราชการ  
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

120 1,300 156,000 

รวม 156,000 
ปริมาณคน 1.89 

 

 (3) งานนโยบายและแผน 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานนโยบายและโครงการ 
- งานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานงบประมาณ 
- งานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

260 600 156,000 
 

รวม 156,000 
ปริมาณ 1.89 
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  (4) งานกฎหมายและคดี 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย 
- งานการด้าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
- งานให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายและคดี  
- งานวินัยข้าราชการ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

260 320 83,200 

รวม 83,200 
ปริมาณคน 1.00 

 
  (5) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด  
- งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
- งานป้องกันและควบคุมโรค 
- งานบริการสาธารณสุข 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

350 450 157,500 

รวม 157,500 
ปริมาณคน 1.90 
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   (6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

180 1,300 234,000 

รวม 234,000 
ปริมาณคน 2.83 

   
 (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานอ้านวยการ 
- งานป้องกันสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย 
- งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนใน
กิจการสาธารประโยชน์ 
- งานวิเคราะห์และจัดท้ารายงานสภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดภัยขึ น 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

330 1,250 412,500 

รวม 412,500 
ปริมาณคน 5 
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 (8) งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานศึกษา วิเคราะห์และวางแผนด้านวิชาการ
เกษตร 
- งานจัดประชุมอบรมและด้าเนินการเผยแพร่
กิจการการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ 
- งานส่งเสริมการประมง 
- งานวิชาการให้บริการด้านการเกษตร 
- งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

250 300 75,000 

รวม 75,000 
ปริมาณคน 0.90  

 

 (9) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานศึกษาวิเคราะห์วางแผนการท่องเที่ยว 
- งานส้ารวจข้อมูล ศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
- งานพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ้ารุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งท่องเที่ยว 
- งานก้าหนดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
- งานบริการนักท่องเที่ยว 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

250 350 87,500 

รวม 87,500 
ปริมาณคน 1.06  
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 (10) งานกิจการสภา 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานจัดท้าทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาต้าบลและพนักงานส่วนต้าบล 
- งานประชุมสภา ร่างและจัดท้าระเบียบวาระ
การประชุมต่างๆ  
- งานธุรการสภา 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

360 209 75,240 

รวม 75,240 
ปริมาณคน 0.88  

 
 (11) งานเลือกตั ง 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานจัดการเลือกตั ง 
- งานประสานเกี่ยวกับการเลือกตั ง 
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั ง 
- งานเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั ง 
- งานประชาสัมพันธ์การเลือกตั ง 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

150 50 7,500 

รวม 7,500 
ปริมาณคน 0.09  

 

 2.2.2 ความต้องการอัตราก้าลัง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก้าลังของพนักงานส่วน
ต้าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการวิเคราะห์อัตราก้าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full Time Equivalent (FTE)เป็นการน้าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่
ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก้าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  การ
พิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณของานที่สะท้อนใน
รูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนในรูปของเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค้านวณจะท้าโดยน้าเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม - 
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กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถ
ท้างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค้านวณ ดังนี  
 

 
อัตราก้าลังที่ต้องการ =            เวลาที่ต้องใช้ในการท้างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท้างานใน 1 ปี (FTE)               
 

   
   โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง 
หรือ = 82,800 นาที 
  ดังนั น อัตราก้าลังที่ต้องการของแต่ละงานของส้านักปลัด มีดังนี  
 

ล้าดับ งาน 
เวลาทั งหมดต่อปี 
(นาที)/82,800 

เวลาทั งหมดต่อปี 
(ชั่วโมง)/1,380 

อัตราก้าลังที่ต้องการ 
(คน) 

1 งานบริหารทั่วไป 677,550 11,2921.50 7.9 คน 
2 งานบริหารงานบุคคล 156,000 2,600.00 1.89 คน 
3 งานนโยบายและแผน 156,000 2,600.00 1.89 คน 
4 งานกฎหมายและคดี 83,200 1,386.66 1.00 คน 
5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 157,500 2,625.00 1.90 คน 
6 งานพัฒนาชุมชนฯ 234,000 3,900.00 2.83 คน 
7 งานป้องกันและบรรเทาฯ 412,500 6,875.00 5.00 คน 
8 งานส่งเสริมการเกษตร 75,000 1,250.00 0.90 คน 
9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 87,500 1,458.33 1.05 คน 

10 งานกิจการสภา 75,240 1,254 0.88 คน 
11 งานเลือกตั ง 7,500 125 0.09 คน 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 2 
อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบตัิ) 8 
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  2.2.3 การเปรียบเทียบอัตราก้าลังทั งหมดกับอัตราก้าลังที่มีอยู่ องค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าบ่อหลวง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และฉบับ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งนี  เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพ  
 

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

ส้านักปลัด หัวหน้าส้านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น 

อ้านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 หัวหน้าส้านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น 

1 ต้าแหน่ง 
ตาม

โครงสร้างฯ 
ผลการวิเคราะห์ : ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น เป็นต้าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล ขนาดกลาง ซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารที่จ้าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และ
ภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2564) ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานบริหาร
ทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

1 มีคนครอง 

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ้า 

1 นักจัดการงานทั่วไป 1 มีคนครอง 

คนงานทั่วไป พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป 1 มีคนครอง 

พนักงานขับรถยนต์ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

1 พนักงานขับรถยนต์ 1 มีคนครอง 

คนงานทั่วไป พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป 1 ว่าง 
 

คนงานทั่วไป (ภารโรง) พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป (ภารโรง) 0.35 
= 0 

ว่าง 
(ยุบเลิก) 

ผลการวิเคราะห์ :  งานบริหารทั่วไป มีดว้ยพนักงานส่วนตา้บล ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และ
พนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 5 ตา้แหน่ง 6 อัตรา ดังนี  
                        1. นักจัดการงานทั่วไป ปฏบิัติการ/ช้านาญการ  
                        2. นักจัดการงานทั่วไป 
                        3. คนงานทั่วไป 
                        4. พนักงานขับรถยนต ์
                        5. นักการภารโรง 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บล ลกูจ้างประจา้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ที่มีผู้ดา้รง
ต้าแหน่ง จ้านวน 5 ต้าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี  
                        1. นักจัดการงานทั่วไป ปฏบิัติการ/ช้านาญการ 
                        2. นักจัดการงานทั่วไป 
                        3. คนงานทั่วไป 
                        4. พนักงานขับรถยนต ์
                        5. นักการภารโรง (ยุบเลิก) อัตราค่างาน 0.35 = 0 ต้าแหน่ง นักการภารโรง ที่มีปริมาณงานและ
ลักษณะงานที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก้าลังต้าแหน่งที่ต้องการ จึงยุบเลิก ในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) 
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ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานการ
เจ้าหน้าที ่

นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

1.89 มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานการเจ้าหน้าที่ มีพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/
ช้านาญการ กรอบอัตราก้าลังปัจจุบันมีผู้ด้ารงต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.89 คน) ซึ่ง
มีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน 
ตลอดทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
งานนโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

1.89 มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานนโยบายและแผน มีพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิเคราะห์นโยบายและ
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ กรอบอัตราก้าลังปัจจุบนัมีผู้ดา้รงตา้แหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ (อัตราก้าลงัที่
ต้องการ 1.89 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที ่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคุณภาพของ
งาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดตา้แหน่ง
ในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ต่อไป 
งานกฎหมาย
และคด ี

นิติกร 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นิติกร 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

1.00 
 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ : งานกฎหมายและคดี มีพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นิติกร ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 
กรอบอัตราก้าลังปัจจบุันมผีู้ด้ารงต้าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.00 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ 
อ้านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะตอ้งจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตรากา้ลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566) ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

1 มีคนครอง 

 ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยนักวิชาการ
สาธารณสุข 

0.90 ก้าหนดเพิ่ม 

ผลการวิเคราะห์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีพนักงานส่วนต้าบล 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ กรอบอัตราก้าลังปัจจุบันมีผู้ด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.90 คน) 
ซึ่งภารกิจมีค่อนข้างมากตามภารกิจ อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานมากขึ น เห็นควรก้าหนดต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มอีกต้าแหน่งหนึ่ง ตลอดทั งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566) ต่อไป 
งานสวัสดิการ 
และพัฒนา
ชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

1.25 
= 1 

มีคนครอง 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคณุวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1.20 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จ้านวน 2 
                         ต้าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี  
                        1. นักพัฒนาชุมชน ปฏบิัติการ/ช้านาญการ 
                        2. ผู้ช่วยนักพนักงานพัฒนาชุมชน 
                        ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที ่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในดา้นบุคคล ยังคง
ก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตรากา้ลัง 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ช้านาญงาน 

1.23 
= 1 

ก้าหนดเพิ่ม 

พนักงานดับเพลิง พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

2 พนักงานดับเพลิง 1.23 มีคนครอง 

พนักงานขับรถยนต์ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

1 พนักงานขับรถยนต์ 1.23 มีคนครอง 

พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ชนิดรถบรรทุก
น ้า 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

1 พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ชนิดรถบรรทุก
น ้า 

1.23 มีคนครอง 

คนงานทั่วไป (พนักงาน
ดับเพลิง) 

พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป (พนักงาน
ดับเพลิง) 

0.23 ว่าง 
(ยุบเลิก) 

ผลการวิเคราะห์ :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพนักงานจ้าง จ้านวน 4 ต้าแหน่ง 5 อัตรา คือ พนักงานดับเพลิง 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ชนิดรถบรรทุกน ้า ซึ่งเป็นต้าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
และพนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป  
                       กรอบอัตราก้าลังปัจจุบนัมีในส่วนของพนักงานจา้งตามภารกิจผู้มีทักษะ มคีวามเพียงพอต่อภารกิจ 
อ้านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคณุภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะตอ้งจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตรากา้ลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566) ต่อไป 
                      ในส่วนของอัตราก้าลังตา้แหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตา้แหน่งพนักงานดับเพลงิ เห็นควรยุบเลิก เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง เห็นควรก้าหนดปริมาณงาน และภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านพนักงาน
ส่วนตา้บล เพื่อรองรับค้าสัง่ สั่งการ บังคับบัญชาพนักงานจา้งในสังกัด และขับเคลื่อนภารกิจทีส่้าคัญขององค์กร จึง
เห็นสมควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566) ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคณุวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

1 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 0.90 มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานส่งเสริมการเกษตร มีพนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร กรอบอัตราก้าลังปัจจุบันมีผู้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (อัตราก้าลังที่ต้องการ 0.90 คน) ซึ่งมีความ
เพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคณุวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบัติ) 

- ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1.06 ก้าหนดเพิ่ม 

ผลการวิเคราะห์ :  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นงานที่ก้าหนดใหม่ โดยก้าหนดต้าแหน่งพนักงานส่วนตา้บลเพิ่มใหม่ จ้านวน 
1 ต้าแหน่ง คือ ต้าแหน่งผู้ช่วยนกัพัฒนาการท่องเที่ยว (อัตราก้าลัง 1.06) ซึ่งมีภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรบัผิดชอบ 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน โดยการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับองค์การ
บริหารส่วนตา้บลที่มีกรอบอัตราก้าลัง ดงันั น จึงก้าหนดต้าแหนง่ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จ้านวน 1 อัตรา ในแผน                        
อัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
งานกิจการ
สภา 

นักจัดการงานทั่วไป 
ลูกจ้างประจ้า 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักจัดการงานทั่วไป 
ลูกจ้างประจ้า 

1.00 
 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ : นักจัดการงานทั่วไป มีลูกจ้างประจ้า จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักจัดการงานทั่วไป กรอบอัตราก้าลัง
ปัจจุบนัมีผู้ดา้รงต้าแหนง่ นักจัดการงานทัว่ไป (อัตราก้าลงัที่ต้องการ 1.00 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที่ 
และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหาร
ส่วนตา้บลที่จะต้องจา่ยในดา้นบคุคล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลงั 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานเลือกตั ง นิติกร 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นิติกร 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

0.09 
 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ : งานเลือกตั ง มีพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นิติกร ปฏิบัติการ/ช้านาญการ กรอบ
อัตราก้าลังปัจจุบันมีผู้ด้ารงต้าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (อัตราก้าลังที่ต้องการ 0.09 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566) ต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 2.2.4 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ/ต้าแหน่ง/ระดับ 

กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก้าลังต้าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก้าลังคน 
(คงอยู่/เพ่ิม/ลด/เกลี่ย

อัตราก้าลัง) หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ส้านักงานปลัด (01)         

พนักงานส่วนต้าบล         
1.นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
   (ผู้หัวหน้าส้านักปลดั) 

1 1 1 1     

2.นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 1 1 1 1     
3.นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 1 1     
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 1 1 1 1     
5.นิติกร ปก. 1 1 1 1     
6.นักวิชาการสาธารณสุข ปก 1 1 1 1     
7.นักพัฒนาชุมชน ปก. 1 1 1 1     
8.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง. 

- 1 1 1     

ลูกจ้างประจ้า         
9. นักจัดงานทั่วไป 1 1 1 1     
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
10. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 1 1 1     
11. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1     
12. พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1     
13. พนักงานดับเพลิง 2 2 2 2     
14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา ชนิดรถบรรทุก 

1 1 1 1     

15. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว - 1 1 1     
พนักงานจ้างทั่วไป         
16. คนงานท่ัวไป 1 1 1 1     
17. คนงานท่ัวไป 1 1 1 1    ว่างเดิม 
18. นักการภารโรง 1 - - -  - - ยุบเลิก 
19. พนักงานดับเพลิง 1 - - -  - - ยุบเลิก 

รวม 18 18 18 18 - 1/+1 - -  
 
หมายเหตุ       = อัตราก้าลังเพิ่มใหม ่         = อัตราก้าลังลด/ยุบเลิก          = อัตราก้าลังคงอยู่ 
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 3) โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง 
 
 3.1) ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน้าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส้าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ้าเหน็จ
บ้านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท้าบัญชีทุก
ประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท้างบทดลองประจ้าเดือนประจ้าปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต้าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงาน
ภายในออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี  
  - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  
  

กองคลัง (04) 

ผู้อ้านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

งานการเงิน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

 

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

 

2 อัตรา 1 อัตรา 

งานบัญชี 
 

1 อัตรา 1 อัตรา 
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 3.๒) การวิเคราะห์กรอบอัตราก้าลัง 
 3.๒.๑) สถิติปริมาณงาน 
 (1) งานการเงิน 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  
- งานจัดท้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน  

25 8,033 200,825 
 

- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั ง
งบประมาณรายรับรายจ่ายประจ้าปี  
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  
- งานธุรการและสารบรรณของกองคลัง 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   

รวม 200,825 
ปริมาณคน 2.43 

 
  (2) งานบัญชี 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานการบัญชี  
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  
- งานงบการเงินและงบทดลอง  
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน  
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

22 4,867 107,074 
 

รวม 107,074 
ปริมาณคน 1.29 
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  (3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและ
รายได้อ่ืนๆ  
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการ
ค้าและค่าประกัน  
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการ
ค้า  
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
- งานการน้าส่งเงินรายได้ 
- งานทะเบียนพาณิชย์  
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย  

29 6,999 202,971 
 

รวม 202,971 
ปริมาณคน 2.46 

   
 (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื อจัดจ้าง การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบ้ารุงรักษา) 
- งานการจัดท้าบัญชีและทะเบียนพัสดุ  
- งานการเก็บเอกสารส้าคัญหลักฐานรวมถึง
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ  
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย  

42 4,893 205,506 
 

รวม 205,506 
ปริมาณคน 2.49 
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 3.2.2 ความต้องการอัตราก้าลัง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก้าลังของพนักงาน
ส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการวิเคราะห์อัตราก้าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full Time Equivalent (FTE)เป็นการน้าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก้าลังคนมากกว่า
โดยเปรียบเทียบ  
  การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณ
ของานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนใน
รูปของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค้านวณจะท้าโดยน้าเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม - กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
ที่สามารถท้างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค้านวณ ดังนี  
 

 
อัตราก้าลังที่ต้องการ =            เวลาที่ต้องใช้ในการท้างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท้างานใน 1 ปี (FTE)               
 

   
   โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง 
หรือ = 82,800 นาที  
  ดังนั น อัตราก้าลังที่ต้องการของแต่ละงานของกองคลัง มีดังนี  
 

ล้าดับ งาน 
เวลาทั งหมดต่อปี 

(นาที) 
เวลาทั งหมดต่อปี 

(ชั่วโมง) 
อัตราก้าลังที่ต้องการ 

(คน) 
1 งานการเงิน 200,825 3,347 2.46 = 2 คน 
2 งานบัญชี 107,074 1,784 1.29 = 1 คน 
3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 202,971 3,383 2.45 = 2 คน 
4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 205,506 3,425 2.49 = 2 คน 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบตัิ) 7 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ 8 
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 3.3.3 การเปรียบเทียบอัตราก้าลังทั งหมดกับอัตราก้าลังที่มีอยู่  องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าบ่อหลวง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และฉบับปรับปรุง
เพ่ิมเติม เพ่ือก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งนี  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพ ดังนี  
 

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

กองคลัง ผู้อ้านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น 

อ้านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 ผู้อ้านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น 

1 ต้าแหน่ง 
ตาม

โครงสร้างฯ 
ผลการวิเคราะห์ :  ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) เปน็ต้าแหน่งตามโครงสร้างสว่น 
                        ราชการขององค์การบริหารส่วนตา้บล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารทีจ่้าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณ 
                        งาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต้าบล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  
                        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
งานการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 
วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช้านาญการ 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
คลัง 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
คลัง 

1.18 
= 1 

มีคนครอง 
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ผลการวิเคราะห์ :  งานการเงิน มีพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจา้งตามภารกิจ (ผู้มีคุณวฒุิ) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 2 อัตรา 
                        ดังนี  
                        1. นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ชา้นาญการ  
                        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลงั 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บลและพนักงานจา้งตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ) ด้ารงต้าแหน่งครบ 
                        ตามกรอบอัตราก้าลังที่ก้าหนด จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี  
                        1. นักวิชาการเงินและบญัชี ช้านาญการ (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.28 คน) 
                        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลงั (อัตราก้าลงัที่ต้องการ 1.18 คน)  
                        ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที ่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ความยากและ 
                        คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายใน 
                        ด้านบุคคล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
งานบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 
วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช้านาญการ 

1.31 
= 1 

 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานบัญชี มพีนักงานส่วนต้าบล จา้นวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิชาการเงินและบัญช ี
                        ปฏิบัติการ/ช้านาญการ กรอบอัตราก้าลงัปจัจุบันเปน็การทา้งานสองตา้แหน่งควบกัน (อัตราก้าลงัที่
ต้องการ 1.31 คน) ซึ่ง 
                        มีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความยากและ 
                        คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายใน 
                        ด้านบุคคล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได้ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติการ 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

คนงานทั่วไป พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป 1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจา้งทั่วไป จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 2 อัตรา                                       
                        1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชา้นาญการ  
                        2. คนงานทั่วไป 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บลและพนักงานจา้งทัว่ไปด้ารงตา้แหน่งตาม 
                        กรอบอัตราก้าลังที่ก้าหนด จ้านวน 2 ตา้แหน่ง 2 อัตรา ดังนี  
                        1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ  (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.28 คน) 
                        2. คนงานทั่วไป (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.19 คน) 
                        ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ้านาจหนา้ที ่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ความยากและ 
                        คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายใน 
                        ด้านบุคคล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ต่อไป 
งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสด ุ

เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัดุ มีพนักงานส่วนตา้บล จ้านวน 1 ตา้แหน่ง 1 อัตรา ดังนี  
                        1. เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิัติงาน/ช้านาญงาน 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บลผูด้้ารงต้าแหน่ง จ้านวน 1 ตา้แหน่ง 1 อัตรา คือ ต้าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน ตลอดทั งภาระค่าใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนต้าบลทีจ่ะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่ง ในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)  
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 3.3.4 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ/ต้าแหน่ง/ระดับ 

กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก้าลังต้าแหน่ง
ที่คาดว่าจะต้องใชใ้นช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก้าลังคน 
(คงอยู่/เพิ่ม/ลด/เกลี่ย

อัตราก้าลัง) 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง         

พนักงานส่วนต้าบล         
1.นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น 
   (ผู้อ้านวยการกองคลัง) 

1 1 1 1     

2.นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. 1 1 1 1     
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 1 1 1 1     
4.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง. 1 1 1 1     
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1     
พนักงานจ้างทั่วไป         
6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1     

รวม 6 6 6 6 - - -  
 
หมายเหตุ       = อัตราก้าลังเพิ่ม             = อัตราก้าลังลด/ยุบเลิก            = อัตราก้าลังคงอยู่ 
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 4) โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1 ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและ
เครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น ้ามันเชื อเพลิง และ
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี  
   - งานก่อสร้าง  
   - งานผังเมือง 
   - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานประสานสาธารณูปโภค 
  

กองช่าง (05) 

ผู้อ้านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

 

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

 

3 อัตรา 2 อัตรา 

 

งานผังเมือง 

2 อัตรา 1 อัตรา 
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 4.2 การวิเคราะห์กรอบอัตราก้าลัง 
 4.๒.๑ สถิติปริมาณงาน 
  (1) งานก่อสร้าง 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานก่อสร้างและบูรณาการลักษณะที่ปฏิบัติ  
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 

130 2,192 284,960 
 

- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน ้า 
และโครงสร้างพื นฐานอื่นๆ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน ราง
ระบายน ้า และโครงสร้างพื นฐานอื่นๆ 
- งานธุรการประจ้าส่วนโยธา 
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
- งานจัดท้าบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

   

รวม 284,960 
ปริมาณคน 3.45 

 
  



117 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 
 (2) งานผังเมือง 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานจัดท้าผังเมืองรวม 
- งานจัดท้าผังเมืองเฉพาะ 

130 2,192 284,960 
 

- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- งานควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
- งานส้ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน ้า 
- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
- งานให้ค้าปรึกษาด้านผังเมือง 
- งานให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
- งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
- งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

รวม 284,960 
ปริมาณคน 3.45 
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  (3) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
- งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบ
แปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ 
- งานเขียนแผนที่ต่างๆ 
- งานจัดท้าข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บ
และทดลองคุณภาพวัสดุ 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย 
- งานตกแต่งสถานที่ 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

140 754 105,560 
 

รวม 105,560 
ปริมาณคน 1.28 

  
 (4) งานประสานสาธารณูปโภค 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

– งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น 
รวมถึงกิจการประปา 
– งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา ไฟฟ้าและประปา 
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
– งานระบายน ้า 
– งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

160 700 112,000 
 

รวม 112,000 
ปริมาณคน 1.35 
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 4.2.2 ความต้องการอัตราก้าลัง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก้าลังของพนักงานส่วนต้าบล
และพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการวิเคราะห์อัตราก้าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การ
วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full Time Equivalent (FTE) เป็นการน้าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่
ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก้าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  
  การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณ
ของานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนใน
รูปของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค้านวณจะท้าโดยน้าเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม - กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
ที่สามารถท้างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค้านวณ ดังนี  
 

 
อัตราก้าลังที่ต้องการ =               เวลาที่ต้องใช้ในการท้างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท้างานใน 1 ปี (FTE)               
 

   

   โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง 
หรือ = 82,800 นาที 
  ดังนั น อัตราก้าลังที่ต้องการของแต่ละงานของกองช่าง มีดังนี  

ล้าดับ งาน 
เวลาทั งหมดต่อปี 
(นาที)/82,800 

เวลาทั งหมดต่อปี 
(ชั่วโมง)/1,380 

อัตราก้าลังที่ต้องการ 
(คน) 

1 งานก่อสร้าง 284,960 4,749 3.44 = 3 คน 
2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 284,960 4,749 3.44 = 3 คน 
3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 107,074 1,784 1.29 = 1 คน 
4 งานประสานสาธารณูปโภค 112,000 1,867 1.35 = 1 คน 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบตัิ) 8 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ 8 
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 4.2.3 การเปรียบเทียบอัตราก้าลังทั งหมดกับอัตราก้าลังที่มีอยู่  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้า
บ่อหลวง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล
และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2566) และฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือ
ก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และ
ความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งนี  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพ ดังนี  
 

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

กองช่าง ผู้อ้านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
ระดับต้น 

อ้านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 ผู้อ้านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น 

1 ต้าแหน่ง 
ตาม

โครงสร้างฯ 
ผลการวิเคราะห์ :  ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) เป็นตา้แหน่งตามโครงสร้างส่วน 
                        ราชการขององค์การบริหารส่วนตา้บล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารทีจ่้าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณ 
                        งาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต้าบล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  
                        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2564) ต่อไป 
งานก่อสร้าง เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 
ทั่วไป 

(ปฏิบัติ) 
1 เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 
1.19 
= 1 

ว่าง 

นายช่างโยธา 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

2 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2.52 
= 3 

มีคนครอง 
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ผลการวิเคราะห์ :  งานก่อสร้าง มีพนักงานส่วนต้าบลและพนกังานจา้งตามภารกิจ (ผู้มีคุณวฒุิ) จ้านวน 2 ตา้แหน่ง 3 อัตรา 
                        ดังนี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน  
                        2. นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บลดา้รงต้าแหน่งตามกรอบอัตราก้าลังที่ก้าหนด จา้นวน 2 
ต้าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี  
                        1. นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน (อัตราก้าลังทีต่้องการ 1.26 คน) 
                        2. เจ้าพนักงานธุรการ (อตัราก้าลังทีต่้องการ 1.19 คน) 
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
                        ต้าแหน่งว่าง จ้านวน 1 ต้าแหนง่ 1 อัตรา ดังนี   
                        1. นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน (อัตราก้าลังที่ต้องการ 1.26 คน) 
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
 
งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร 

วิศวกรโยธา 
ปฏิบัติการ/ช้านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

- วิศวกรโยธาช้านาญการ 1.28 
= 1 

 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ : งานออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่มีผู้ครองต้าแหน่ง มีความต้องการก้าหนดต้าแหน่งเพิ่ม จา้นวน 1 
ต้าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี  
                        1. วิศวกรโยธา เนื่องจากรูปแบบรายการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งจ้างในการรับรองรูปแบบรายการมีราคาสูงและไมส่ามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองแบบได ้ซึ่งยังขาดอัตราก้าลังที่มี
ความส้าคญัต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรบัผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งาน ตลอดทั งภาระคา่ใช้จา่ยขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในดา้นบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
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ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

งานประสาน
สาธารณูปโภค 

คนงานทั่วไป พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป 1.35 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานประสานสาธารณูปโภค มีพนักงานจา้งทั่วไป จา้นวน 1 ตา้แหน่ง 1 อัตรา คือ คนงาน 
                        กรอบอัตราก้าลังปัจจุบนัมีผู้ดา้รงต้าแหน่งนายชา่งไฟฟ้าปฏิบัติงาน (อัตราก้าลัง 
                        ที่ต้องการ 1.35 คน) ซึ่งมีความเพียงพอตอ่ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ 
                        ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระคา่ใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน 
                        ต้าบลที่จะต้องจ่ายในดา้นบุคคล ยังคงก้าหนดต้าแหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
                        2564 – 2566) ต่อไป 

 
 4.2.4 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ/ต้าแหน่ง/ระดับ 

กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก้าลังต้าแหน่ง
ที่คาดว่าจะต้องใชใ้นช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก้าลังคน 
(คงอยู่/เพิ่ม/ลด/เกลี่ย

อัตราก้าลัง) 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองช่าง (05)         

พนักงานส่วนต้าบล         
1.นักบริหารงานช่าง ระดับตน้ 
   (ผู้อ้านวยการกองช่าง) 

1 1 1 1     

2.เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1     
3.นายชา่งโยธา ปง. 1 1 1 1    ว่างเดิม 
4.นายชา่งโยธา ปง. 1 1 1 1     
5.วิศวกรโยธา ชก. - 1 1 1     
พนักงานจ้างทั่วไป         
6.คนงานทัว่ไป 1 1 1 1     

รวม 5 6 6 6 +1 - -  
หมายเหตุ       = อัตราก้าลังเพิ่ม             = อัตราก้าลังลด/ยุบเลิก            = อัตราก้าลังคงอยู่ 
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   5) โครงการส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1 ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ้ารุงสถานศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพ่ือการศึกษาส่งเสริมท้านุ
บ้ารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษาการด้าเนินชีวิตส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี  
   - งานบริหารการศึกษา 
   - งานส่งเสริมการศึกษา 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
   - งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 อัตรา 1 อัตรา 1 อัตรา 13 อัตรา 

กองการศึกษาฯ 08 
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 5.2 การวิเคราะห์กรอบอัตราก้าลัง 
 5.๒.๑ สถิติปริมาณงาน 
  (1) งานบริหารการศึกษา 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานวางแผนและสถิติ 
- งานการเงินและบัญชี 

240 
230 
250 
150 
200 

230 
850 

2,500 
520 
400 

55,200 
195,500 
625,000 
78,000 
80,000 

รวม 1,033,700 
ปริมาณ 12.53 

 
 (2) งานส่งเสริมการศึกษา 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
การศึกษาปฐมวัยและอนุบาล 
- งานประสานงานการด้าเนินงานในด้านต่างๆ 
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- งานประชุม อบรม สัมมนาและให้บริการด้าน
การศึกษา 
- งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

250 4,000 1,000,000 

รวม 1,000,000 
ปริมาณคน 12.12 
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  (2) งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาในเขต อบต. 
- การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชน 
- การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ 
- การจัดกิจกรรมนันทนาการส้าหรับเด็กและ
เยาวชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

300 1,200 360,000 

รวม 360,000 
ปริมาณคน 4.36 

 
 (4) งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลารวมที่ใช้ 
ต่อครั ง (เฉลี่ย) 

 (นาที) 

ปริมาณงานต่อป ี
 (เรื่อง/งาน) 

เวลาทั งหมด 
ต่อปี 
(นาที) 

- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานส่งเสริมรักษาและด้ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
- งานรวบรวมข้อมูลและจัดท้าแผนของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

235 1,400 329,000 
 

รวม 329,000 
ปริมาณคน 3.98 
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 5.2.2 ความต้องการอัตราก้าลัง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก้าลังของพนักงานส่วนต้าบล
และพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการวิเคราะห์อัตราก้าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การ
วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full Time Equivalent (FTE) เป็นการน้าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่
ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก้าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  
  การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณ
ของานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนใน
รูปของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค้านวณจะท้าโดยน้าเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม - กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
ที่สามารถท้างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค้านวณ ดังนี  
 

 
อัตราก้าลังที่ต้องการ =               เวลาที่ต้องใช้ในการท้างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท้างานใน 1 ปี (FTE)               
 

   

   โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง 
หรือ = 82,800 นาที 
  ดังนั น อัตราก้าลังที่ต้องการของแต่ละงานของกองช่าง มีดังนี  

ล้าดับ งาน 
เวลาทั งหมดต่อปี 
(นาที)/82,800 

เวลาทั งหมดต่อปี 
(ชั่วโมง)/1,380 

อัตราก้าลังที่ต้องการ 
(คน) 

1 งานบริหารการศกึษา 1,033,700 17,228.33 12.60 = 13 คน 
2 งานส่งเสริมการศึกษา 1,000,000 16,666.66 12.12 = 12 คน 
3 งานกีฬาและนันทนาการ 360,000 6,000.00 4.36 = 4 คน 
4 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 329,000 5,483.33 3.98 = 4 คน 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
อัตราก้าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบตัิ) 19 

อัตราก้าลังคนที่ต้องการ 19 
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 4.2.3 การเปรียบเทียบอัตราก้าลังทั งหมดกับอัตราก้าลังที่มีอยู่ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้า
บ่อหลวง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล
และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้มีการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2566) และฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือ
ก้าหนดอัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และ
ความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั งนี  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลอย่างมีคุณภาพ ดังนี  
 

ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต้าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก้าลังที่
ก้าหนด 
(อัตรา) 

ต้าแหน่ง/ระดับ กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง

ปัจจุบัน 
(อัตรา) 

หมายเหต ุ

กองการศึกษา 
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ผู้อ้านวยการกอง
การศึกษา 
(นักบริหารงาน
การศึกษา) 
ระดับต้น 

อ้านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 ผู้อ้านวยการกอง
การศึกษา 
(นักบริหารงาน
การศึกษา) 
ระดับต้น 

1 ต้าแหน่ง 
ตาม

โครงสร้างฯ 

ผลการวิเคราะห์ :  ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) เป็นตา้แหน่งตามโครงสร้างส่วน 
                        ราชการขององค์การบริหารส่วนตา้บล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารทีจ่้าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณ 
                        งาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต้าบล ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  
                        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2564) ต่อไป 
ง า น บ ริ ห า ร
การศึกษา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผู้อ้านวยการสถานศึกษา คศ.2/คศ.
3 

1 ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 1.56 ว่าง 

ครู คศ.1/ครู
ผู้ช่วย 

7 ครู 7.41 
= 7 

มีคนครอง 

ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

2 ผู้ดูแลเด็ก 2.74 
=2 

มีคนครอง 

คนงานทั่วไป (ภารโรง) พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

2 คนงานทั่วไป (ภารโรง) 2.45 
= 2 

มีคนครอง 
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ผลการวิเคราะห์ :  งานบริหารการศึกษา มพีนักงานส่วนตา้บล ครู และพนักงานจ้าง จ้านวน 3 ต้าแหน่ง 12 อัตรา 
                        ดังนี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน  
                        2. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
                        3. ครูผู้ช่วย/ครู คศ.1 
                        4. พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหนง่นักการภารโรงและผู้ดูแลเด็ก 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บล ครู และพนักงานจา้ง ด้ารงต้าแหน่งตามกรอบอัตราก้าลังที่
ก้าหนด จ้านวน 3 ตา้แหน่ง 12 อัตรา ดังนี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (อัตราทีต่้องการ 1.49 คน) 
                        2. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  
                        2. ครูผู้ช่วย/ครู คศ.1 (อัตราที่ต้องการ 7.41 คน) 
                        3. พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหนง่นักการภารโรงและผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ต้องการ 5.19 คน) 
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
ง า นส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผู้อ้านวยการสถานศึกษา คศ.2/คศ.
3 

1 ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 1.56 ว่าง 

ครู คศ.1/ครู
ผู้ช่วย 

7 ครู 7.57 
= 7 

มีคนครอง 

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

2 คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) 2.74 
=2 

มีคนครอง 

คนงานทั่วไป (ภารโรง) พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

2 คนงานทั่วไป (ภารโรง) 2.45 
= 2 

มีคนครอง 
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ผลการวิเคราะห์ :  งานส่งเสริมการศึกษา มีพนักงานส่วนตา้บล ครู และพนักงานจ้าง จ้านวน 3 ต้าแหน่ง 12 อัตรา ดังนี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน  
                        2. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
                        3. ครูผู้ช่วย/ครู คศ.1 
                        4. พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหนง่นักการภารโรงและผู้ดูแลเด็ก 
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บล ครู และพนักงานจา้ง ด้ารงต้าแหน่งตามกรอบอัตราก้าลังที่
ก้าหนด จ้านวน 3 ตา้แหน่ง 12 อัตรา ดังนี  
                        1. เจา้พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (อัตราทีต่้องการ 1.49 คน) 
                        2. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  
                        2. ครูผู้ช่วย/ครู คศ.1 (อัตราที่ต้องการ 7.41 คน) 
                        3. พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหนง่นักการภารโรงและผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ต้องการ 5.19 คน) 
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ 
(ปฏิบัติ) 

1 นักวิชาการศึกษา 3.17 
=3 

ก้าหนดเพิ่ม 

ผลการวิเคราะห์ :  งานส่งเสริมการศึกษา มีพนักงานส่วนตา้บล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา ดงันี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน  
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บล จา้นวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา ดงันี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (อัตราทีต่้องการ 1.49 = 1 คน) 
                        อัตราก้าลังที่ต้องการเพิ่ม มีดังนี  
                        1. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบตัิการ/ชา้นาญการ) (อัตราที่ต้องการ 2.87 = 3 คน  
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
ง า นส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ 
(ปฏิบัติ) 

1 นักวิชาการศึกษา 2.49 
=2 

ก้าหนดเพิ่ม 
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ผลการวิเคราะห์ :  งานส่งเสริมการศึกษา มีพนักงานส่วนตา้บล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา ดงันี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชา้นาญงาน  
                        กรอบอัตราปัจจุบนั มีพนักงานส่วนตา้บล จา้นวน 1 ต้าแหน่ง 1 อัตรา ดงันี  
                        1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (อัตราทีต่้องการ 1.49 = 1 คน) 
                        อัตราก้าลังที่ต้องการเพิ่ม มีดังนี  
                        1. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบตัิการ/ชา้นาญการ) (อัตราที่ต้องการ 2.49 = 2 คน  
                        เป็นอัตราก้าลังที่มีความสา้คัญต่อภารกิจ อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏบิัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั งภาระค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตา้บลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
ยังคงก้าหนดตา้แหน่งในแผนอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

 
 5.2.4 สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก้าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ/ต้าแหน่ง/ระดับ 

กรอบ 
อัตรา 
ก้าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก้าลังต้าแหน่ง
ที่คาดว่าจะต้องใชใ้นช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก้าลังคน 
(คงอยู่/เพิ่ม/ลด/เกลี่ย

อัตราก้าลัง) 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองช่าง (05)         

พนักงานส่วนต้าบล         
1. นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น) 1 1 1 1     
2.เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1     
3. ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 1 1 1 1     
4. ครู คศ.1 6 6 6 6     
5. ครูผู้ช่วย 1 1 1 1     
6.นักวิชาการศึกษา - 1 1 1     
พนักงานจ้างทั่วไป         
7. นักการภารโรง 2 2 2 2     
8. ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2     

รวม 14 15 15 15 +1 - -  
หมายเหตุ       = อัตราก้าลังเพิ่ม             = อัตราก้าลังลด/ยุบเลิก            = อัตราก้าลังคงอยู่ 
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3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก้าหนดกรอบอัตราก้าลัง 
  เป็นการน้าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ้านวนกรอบอัตราก้าลังที่ต้องใช้ส้าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้ก้าหนดการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีเป้าหมาย ดังนี  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 

30 28,532,000 17 4,939,400 17 3,627,400 8 1,658,000 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

72 2,599,810 71 2,467,310 71 2,467,310 71 2,467,310 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

7 220,000 7 220,000. 7 220,000 6 200,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

12 883,000 12 883,000 12 883,000 12 883,000 

รวม 123 32,384,810 109 8,659,710 109 7,347,710 99 5,358,310 
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การเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  
ผลการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน ปี
2561 

ผลการด้าเนินงาน ปี 
2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

30 28,532,000 4 1,014,600 กองช่าง ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากพบปัญหา
ในการใช้รูปแบบการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับพื นที่ 
ตามข้อท้วงติงของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้
การก่อสร้างต้องมีรูปแบบรายการที่ได้มาตรฐานและ
ได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 
อบต.ไม่มีบุคลากรทางด้านวิศวกร จึงแก้ไขปัญหาโดย
ใช้รูปแบบมาตรฐาน แต่เนื่องจากไม่เหมาะสมกับพื นที่ 
ท้าให้การท้างานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรก้าหนดกรอบอัตราก้าลังทางด้านวิศวกรโยธา 
เพ่ือรองรับกับปริมาณงานและความยากของงานใน
ปัจจุบัน  
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

72 2,599,810 22 738,035 กองการศึกษาฯ เป้าประสงค์ ที่ 2 ด้านการศึกษา 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากกอง
การศึกษา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในกรอบอัตราก้าลัง มีเพียง
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ประกอบกับ
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ได้โอนย้าย อีกทั งผู้รักษา
ราชการมีปริมาณงานค่อยข้างมาก ท้าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ครบทุกงาน ท้าให้การท้างานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง เจ้าพนักงานธุรการเพ่ือ
ด้าเนินการรองรับปริมาณงานในกองการศึกษาฯ  
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

72 2,599,810 22 738,035 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากไม่มี
ข้าราชการทีรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง ผู้ปฏิบัติเป็นเพียงข้าราชการที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเท่านั น 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง นักวิชาการสาธารณสุข 
เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก ขึ น  
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

72 2,599,810 22 738,035 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากไม่มี
ข้าราชการทีร่ับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในกรอบอัตรามีเพียงพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 4 
อัตราเป็นผู้ปฏิบัติงานและมีข้าราชการที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ดูแลงานป้องกันฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืนด้วยจึงท้าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4 ต้าแหน่ง ได้แก่ พนักงานดับเพลิง 2 ต้าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ 1 ต้าแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา ชนิดรถบรรทุกน ้า 1 ต้าแหน่ง 
เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก ขึ น  
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7 220,000 1 30,000 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 3 การประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
1. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากในงาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีปริมาณงาน
ครอบคลุมประเด็น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี 
คนชรา และการเบิกจ่ายเบี ยยังชีพยังเป็นนโยบายของ
ผู้บริหารที่ต้องด้าเนินการก่อน จึงท้าให้การปฏิบัติงาน
ในด้านอ่ืนไม่สามารถด้าเนินการได้ทันตามห้วง
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก ขึ น  
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7 220,000 1 30,000 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 3 การประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
1. งานส่งเสริมการเกษตร 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร เพราะผู้ช่วย
นักวิชาการเกษตรได้ลาออก ประกอบกับข้าราชการใน
สังกัดได้โอนย้าย ท้าให้มีอัตราว่าง ข้าราชการที่
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรรีบด้าเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานในต้าแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มี
จ้านวนมาก ขึ น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7 220,000 1 30,000 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 3 การประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
1. งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ประกอบกับ
ข้าราชการในสังกัดได้โอนย้าย ท้าให้มีอัตราว่าง 
ข้าราชการที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก 
ขึ น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

2 150,000 1 48,160 กองการศึกษาฯ เป้าประสงค์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากกอง
การศึกษา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในกรอบอัตราก้าลัง มีเพียง
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ประกอบกับ
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ได้โอนย้าย อีกทั งผู้รักษา
ราชการมีปริมาณงานค่อยข้างมาก ท้าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ครบทุกงาน ท้าให้การท้างานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง เจ้าพนักงานธุรการเพ่ือ
ด้าเนินการรองรับปริมาณงานในกองการศึกษาฯ 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2561 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

12 883,000 2 125,730 ส้านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

เป้าประสงค์ ที่ 6 องค์การมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ประกอบกับ
ข้าราชการในสังกัดได้โอนย้าย ท้าให้มีอัตราว่าง 
ข้าราชการที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรสรรหากรอบอัตราก้าลังที่ว่าง เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 
ผลการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน ปี
2562 

ผลการด้าเนินงาน ปี 
2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

17 4,939,400 5 2,564,780 กองช่าง ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากพบปัญหา
ในการใช้รูปแบบการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับพื นที่ 
ตามข้อท้วงติงของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้
การก่อสร้างต้องมีรูปแบบรายการที่ได้มาตรฐานและ
ได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 
อบต.ไม่มีบุคลากรทางด้านวิศวกร จึงแก้ไขปัญหาโดย
ใช้รูปแบบมาตรฐาน แต่เนื่องจากไม่เหมาะสมกับพื นที่ 
ท้าให้การท้างานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรก้าหนดกรอบอัตราก้าลังทางด้านวิศวกรโยธา 
เพ่ือรองรับกับปริมาณงานและความยากของงานใน
ปัจจุบัน  

 
  



142 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี 2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

71 2,467,310 30 894,260 กองการศึกษาฯ เป้าประสงค์ ที่ 2 ด้านการศึกษา 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากกอง
การศึกษา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในกรอบอัตราก้าลัง อีกทั ง
ต้าแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ ด้าเนินการให้ กสถ.เป็น
ผู้สรรหาแต่ยังไม่สามารถสรรหาได้ ผู้รักษาราชการมี
ปริมาณงานค่อยข้างมาก ท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ครบทุกงาน ท้าให้การท้างานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
สรรหากรอบอัตราก้าลังที่ว่าง   
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

71 2,467,310 30 894,260 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากไม่มี
ข้าราชการทีรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง ผู้ปฏิบัติเป็นเพียงข้าราชการที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเท่านั น กรอบ
อัตราก้าลังในต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อยู่
ระหว่างการสรรหาของ กสถ. 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
มอบหมายให้ข้าราชการที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

71 2,467,310 30 894,260 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจาก งาน
ป้องกันสาธารณภัย เป็นงานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็วไม่ส่ามารถรอได้ เพราะจะก่อให้เกิดความ
สุญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ แต่เนื่องจากงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีหัวหน้างานที่คอย
รับนโยบายและแก้ไขปัญหา มีเพียงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ท้าให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาไม่
ทันท่วงที 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง เจ้าพนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มี
จ้านวนมาก ขึ น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7 220,000 5 37,918 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 3 การประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
1. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากในงาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีปริมาณงาน
ครอบคลุมประเด็น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี 
คนชรา และการเบิกจ่ายเบี ยยังชีพยังเป็นนโยบายของ
ผู้บริหารที่ต้องด้าเนินการก่อน และอยู่ระหว่างการสรร
หาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ทันตามก้าหนดระยะเวลา 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรสรรหาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับ
ภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก ขึ น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7 220,000 5 37,918 ส้านักปลัด เป้าประสงค์ ที่ 3 การประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
1. งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ประกอบกับ
ข้าราชการในสังกัดได้โอนย้าย ท้าให้มีอัตราว่าง 
ข้าราชการที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรเปิดกรอบอัตราก้าลัง ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับภารกิจและงานที่มีจ้านวนมาก 
ขึ น  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

2 150,000 0 0 กองการศึกษาฯ เป้าประสงค์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เนื่องจากกอง
การศึกษา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในกรอบอัตราก้าลัง มีเพียง
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ประกอบกับ
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ ได้โอนย้าย อีกทั งผู้รักษา
ราชการมีปริมาณงานค่อยข้างมาก ท้าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ครบทุกงาน ท้าให้การท้างานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการสรรหาต้าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ  
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรรีบด้าเนินการสรรหาต้าแหน่งที่ว่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบัติงาน  
ปี2562 

ผลการด้าเนินงาน  
ปี 2562 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน งบประมาณ 
(บาท) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

12 883,000 4 466,005.60 ส้านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

เป้าประสงค์ ที่ 6 องค์การมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ 
ผลการด้าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ประกอบกับ
ข้าราชการในสังกัดได้โอนย้าย ท้าให้มีอัตราว่าง 
ข้าราชการที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา 
เห็นควรสรรหากรอบอัตราก้าลังที่ว่าง เพื่อให้
บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา 
 3.6.1 เรื่องพื นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร 
  จากข้อมูลในการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประชาชนในพื นท่ีไม่ต้องการ
ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นเทศบาลต้าบล เนื่องจากประชาชนมองว่าการเข้าถึงบริการสาธารณะใน
ส่วนโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ดังนั น ประชาชนในพื นที่จึงมีความต้องการในการคงรูปแบบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบลอยู่เช่นเดิม 
ประกอบกับรายได้ขององค์กร อยู่ในประเภทองค์การบริหารส่วนต้าบลประเภทสามัญ 
 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ 
  จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต้าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ้าและพนักงาน
จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ยังไม่พบผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณดังกล่าว และองค์กรสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ โดยผ่านเวทีการประชุมประจ้าเดือน การสอนงานผ่านประสบการณ์แต่ละสายงาน 
 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
  จากการส้ารวจข้อมูลของพนักงานส่วนต้าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ในปริมาณ
งานและภารหน้าที่แต่ละงาน ปรากฏว่ายังมีงานในส่วนของส้านักปลัด กองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ต้องการก้าหนดอัตราก้าลังเพิ่ม เพ่ือรองรับปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร 
  



150 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง  
 

  

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียนกับกรอบอัตราก้าลังขององค์กรอื่น 
 เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก้าลังกับองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดเดียวกัน พื นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลางและองค์การบริหารส่วนต้าบลมะขุนหวาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลทั งสอง
แห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อกัน จ้านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
   

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลสันกลางและองค์การบริหารส่วนต้าบลมะขุนหวาน ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลที่มีประชากรขนาด
ใกล้เคียงกันบริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกันและเขตพื นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก้าหนดอัตราก้าลังของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลทั งสองแห่ง มีอัตราก้าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั นในเรื่องของการก้าหนดต้าแหน่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับทั งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ประจ้าปีงบประมาณ  2564 – 2566  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง จึงยังไม่มีความจ้าเป็นต้องปรับเกลี่ยต้าแหน่ง ลดต้าแหน่ง หรือเพ่ิม
ต้าแหน่งแต่อย่างใดและจ้านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ส่วนต้าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตราก้าลัง 3 ปี  
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
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 เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังนี้ 
 
สภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ด้าน ขอบขายและ 
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑.๑ แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยัง
ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๑.๓ ราง/ท่อ
ระบายน้ำ 

ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยัง
ไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ 

พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

 
  

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
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ด้าน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ
ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๒.๑ ด้าน
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนใน
พ้ืนที่ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ในพ้ืนไม่มีผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

๓) ปริมาณขยะและ
น้ำเสียเพิ่มมากข้ึน 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัย 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 
 
 

  



153 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อหลวง  
 

  

 
ด้าน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ
ต้องการ  

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๒.๒ ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่ม่ันคงแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๒.๓ ประชากร มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นทำให้เกิดการ
ขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

๒.๔ การอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๒.๕ สังคมใน
ชุมชน 
 

๑) การศึกษาสื่อ
การเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง     
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น      
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุ
บางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
ดำรงชีวิต 

ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและ
วัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๓.๒ การลงทุน ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการทำกิจการ
และประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
บริหารส่วนตำบล 

มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓.๓ การพาณิชย  
กรรม 

๑) ประชาชนขาด
สถานที่จำหน่าย
สินค้า 

ร้านค้าแผลงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๒) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางใน
การขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๓) ค่าแรงต่ำค่า
ครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ  มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๔) ครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จำนวน ๙ 
ครัวเรือน    

ประชาชนที่มีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มารตาฐานรายได้ 

๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขต อบต.ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๔.๑ การจราจร การจราจรบนถนน
มีเพ่ิมมากขึ้นอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ 

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๔.๒ การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

มีการทำลายและ
ลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

ประชาชนและส่วน
ราชการ 

มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๕.๑ ดินและน้ำใต้
ดิน 

เป็นพื้นที่ท่ีมีดิน
เค็มและน้ำใต้ดิน
เป็นน้ำเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่
สามารถใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๕.๒ สิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ำเสียเพิ่ม
มากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นรำคาญ 

ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 

ปัญหาขยะและน้ำเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  
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ดาน ขอบขายและ 

ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑ ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต 
ประเพรีและมี
ปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
มีปัญหาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

ในเขตองค์การ
บริหารบริหารส่วน
ตำบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน  
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 

 
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ต่อความต้องการของประชาชน 
 1.2 ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เส้นทางจราจร 
 2.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 2.1จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รัก
สามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
 2.2ให้ความรู้เยาวชนต้านยาเสพติดเพ่ือเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป 
 2.3ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ป่วยเอสด์ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสาน
ต่อไป 
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 3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   
 ด้านสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตำบลให้น่าอยู่ 
 ด้านการเมืองการบริหาร 
 1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง
กับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
 4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้จัดเก็บเพ่ือนำมาพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
บ่อหลวง จะสมบูรณ์ได ้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาใน ทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการเป็น 4 ส่วน ราชการ คือ 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT ใน
ภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านการบริหาร 
   1.1 มโีครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน 
ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 
   1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
   1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
   1.4 มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
  1.5 มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
   1.6 มีสว่นราชการหลายสว่นในพื้นท่ี    

1. ด้านการบริหาร 
   1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนา
ในอนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ 
   1.2 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 
   1.3. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในบางประการยังไม่ชัดเจน 
   1.4 มีว ัสด ุอ ุปกรณ์เคร ื ่องม ือเคร ื ่องใช ้ในการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและทันสมัย 
 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
   2.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ อบต.มีอำนาจในการ
บริหารจัดการงานได้ทั่วถึงและรวดเร็ว 
   2.2 มีขอบเขต อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ 
   2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ  
   2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่ 
   2.1 อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
บางภารกิจขาดความชัดเจน 
   2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการกำกับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ไม่สอดคล้องกัน 
   2.3 มีสว่นราชการหลายสว่นในพื้นท่ีที่มีอำนาจ
หน้าที่ทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 
   2.4  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล 
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค  
   2.5 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาเช่นพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
   2.6 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อบัญญัติตำบลมีกี่
ฉบับและดำเนินการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
3. บุคลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตาม
ภารกิจและงบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
   3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม 
ฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   

3. บุคลากร 
   3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ทำให้การทำงานไม่
ต่อเนื่อง 
   3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
   3.3 บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี  การมีส่วน
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน    
   3.4 ลักษณะการทำงานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการทำงานในภาพรวมของ อบต.  
   3.5  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือญาติ
ในชุมชน 
   3.6 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและ
ข้อกฎหมายอย่างถ่องแท้ 
   3.7 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฎิบัติงานต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
   3.8บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ขาดจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง 
ทำให้มีอิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจาก
ส่วนกลาง 
     

4. งบประมาณ 
   4.1 มีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงและโอนงบประมาณ
บ่อยครั้ง  
   4.2 งบประมาณจำนวนมากใช้ในการพัฒนาด ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
   4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจน 
   4.4 งบประมาณเข้ามายังไม่สัมพันธ์กับการดำเนิน
โครงการตามห้วงระยะเวลา 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอำนาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ทำให้บทบาทการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
    1.2 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area 
- Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ       

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
   1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
แทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผล
ต่อการดำเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
   1.2 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการเลือกตั้ง 
   1.3 ปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท  
    2.5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เปิดโอกาสใน
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
   2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยา
รักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
   2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
   2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
   2.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
   2.๗ เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
    3.2 รัฐบาลให้ความสำคัญเสริมสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ 
    3.3 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายา
เสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
    3.2 ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอม
เมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
      - ค่าแรงงานขั้นต่ำ 325 บาท  
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 
บาท   
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรัฐบาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
    5.2 เขตพ้ืนที่ตำบลติดกับป่าสงวนแห่งชาติ    
    5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในระดับครัวเรือน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กฎหมายและข้อกำหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 
    5.2 ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.3 พื้นที่เขตติดกับป่าสงวนแห่งชาติกว้างมี
บุคลากรน้อยไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
    5.4 การทำกิจการนอกเขตมีความจำเป็นต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาทั้ง 2 ฝ่าย ในการขุด
ลอกลำน้ำแม่ขาน 
    5.5 ยังไม่มีความชัดเจนและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนที่ 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การปฏิบัติงานและ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.3  หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนและ
การประชาสัมพันธ์ของผลกระทบทางด้านคุณภาพ
ชีวิตและด้านเกษตรในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 
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๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ  

 ๒.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
 ๓. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  

 ๔. การสาธารณูปการ 
 ๕. การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 
 ๖. การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
 ๗. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  

 ๘. การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. การจัดการศึกษา  
 ๒. การจัดให้มีโรงพยาบาลชุมชน การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  

 ๓. การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล  
 ๔. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 ๕. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
 ๖. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

 ๗. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
 ๘. การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  

 ๙. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  
 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล 
 ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขต อบต. 
 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
๑. การจัดทำแผนพัฒนา และประสานการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกำหนด  
๒ การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๔. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ  
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 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑. การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 ๓. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  

๔. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ๕. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การจัดการศึกษา 

๒. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 ๓. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๔. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 ๕. การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุน หรือชว่ยเหลือส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 ๒. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 ๓. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน  
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 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ นั้นได้กำหนดภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในหลายๆ ด้าน ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายของรัฐบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จะต้องดำเนินการ ได้แก่ 

ภารกิจหลัก 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
4. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ เป็นต้น 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร 
8. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
9. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 
13. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 
14. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 

 15. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
16. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
17. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 
ภารกิจรอง 
1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. การดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การวางแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
4. การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
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5. การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
6. การส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
7. การจัดการให้มีตลาดสด 
8. การผังเมือง 
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
11. การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
12. การจัดการ บำรุงรักษา การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
13. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
14. การรักษาความสงบเรียบร้อย   
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 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกำหนด กรอบ
อัตรา จำนวน 47 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 อัตรา พนักงานครู 9 อัตรา ลูกจ้างประจำ 
1 อัตราและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 10 อัตรา 
 เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนในส่วนราชการสำนักปลัด กองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึง
มีความจำเป็นในการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงาน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานส่วนราชการสำนักปลัด กองช่างและกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  8.1 โครงสร้าง  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
1. สำนักปลัด   
    1.1 งานบริหารทั่วไป     1.1 งานบริหารทั่วไป  
          - งานธุรการและงานสารบรรณ           - งานธุรการและงานสารบรรณ  
          - งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร           - งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
          - งานยานพาหนะ           - งานยานพาหนะ  
          - งานสถานที่และงานบริการ           - งานสถานที่และงานบริการ  
          - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ           - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
          - งานพิธกีาร/งานรัฐพิธี           - งานพิธีการ/งานรัฐพิธี  
    1.2 งานบริหารงานบุคคล     1.2 งานบริหารงานบุคคล  
    1.3 งานนโยบายและแผน     1.3 งานนโยบายและแผน  
    1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ     1.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  
    1.5 งานกฎหมายและคดี     1.5 งานกฎหมายและคดี  
    1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    1.8 งานส่งเสริมการเกษตร     1.8 งานส่งเสริมการเกษตร  
    1.9 งานกิจการสภา     1.9 งานกิจการสภา  
    1.10 งานเลือกตั้ง     1.10 งานเลือกตั้ง  
     1.11 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดงานเพ่ิม 

  

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
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หมายเหตุ  
 การกำหนดงานเพิ่มในส่วนราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้กำหนดให้ประเด็นสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ได้ให้
ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ อีกทั้งผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อให้เป็นที่รู้จักและต้องการสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรองรับตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหาร ดังนั้น เพ่ือให้รองรับภารกิจงานที่เพ่ิมมากข้ึน  
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 2. กองคลัง  
    2.1 งานการเงิน     2.1 งานการเงิน  
    2.2 งานบัญชี     2.2 งานบัญชี  
    2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
    2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
3. กองช่าง 3. กองช่าง  
    3.1 งานก่อสร้าง     3.1 งานก่อสร้าง  
    3.2 งานผังเมือง     3.2 งานผังเมือง  
    3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
    3.4 งานประสานสาธารณูปโภค     3.4 งานประสานสาธารณูปโภค  
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    4.1 งานบริหารการศึกษา     4.1 งานบริหารการศึกษา  
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  
    4.3 งานกีฬาและนันทนาการ     4.3 งานกีฬาและนันทนาการ  
    4.4 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม     4.4 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
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 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจ ปริมาณงานที่
จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าใช้ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผล
การวิเคราะหม์าบันทึกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรากำลัง

เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด อบต. (01)         
พนักงานส่วนตำบล         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หน.สป.) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักจัดการงานท่ัวไป (ชก./ปก.) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ชก./ปก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก./
ปก.) 

1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ชก./ปก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ชก./ปก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 2 2 2 2 - - - - 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
ชนิดรถบรรทุกน้ำ (ผูม้ีทักษะ) 

1 1 1 1 - - - - 
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรากำลัง

เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
คนงานท่ัวไป (ภารโรง) 1 - - - - 1 - - ว่าง (ยุบเลิก) 
คนงานท่ัวไป (พนักงานดับเพลิง)  1 - - - - 1 - - ว่าง (ยุบเลิก) 

กองคลัง (04)         
พนักงานส่วนตำบล         
นักบริหารงานการคลังระดับต้น 
(ผอ.คลัง.) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง (05)         
พนักงานส่วนตำบล         
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 
(ผอ.กองช่าง) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษาฯ (08)         
พนักงานส่วนตำบล         
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรากำลัง

เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง         
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.ร.ร.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เงินอุดหนุน 
พนักงานครู         
ครู คศ.1 3 3 3 3 - - - เงินอุดหนุน 
ครูผู้ช่วย 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป (ภารโรง) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง         
พนักงานครู         
ครู คศ.1 3 3 3 3 - - - เงินอุดหนุน 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 
คนงานท่ัวไป (ภารโรง) 1 1 1 1 - - -  

รวม 45 43 43 43 - 2 - -  
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  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำกรอบอัตรากำลังมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  (2) เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว 
  (3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน คือ การคำนวณเพ่ือประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
  (3.1) กรณีตำแหน่งที่มีคนครองให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในอัตราคนละ 1 ขั้น
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
  (3.2) กรณีตำแหน่งที ่กำหนดใหม่ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที ่เพิ ่มขึ ้นจาก (อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ำสุดของระดับตำแหน่งที่ขอกำหนด+เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตำแหน่งที่ขอกำหนด) หาร 2 คูณ
จำนวน 12 เดือน 
 (4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1)+(2)+(3) 
 (5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
 (6) ประโยชน์ตอบแทนอื่นในแต่ละปีรวมถึงเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่า
วิชา (พ.ค.ง) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจำตำแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น ให้ประมาณ
การในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5) 
 (7) คิดจาก (5)+(6) 
 (8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 



ท่ี ช่ือสายงาน ระดับ จ านวน จ านวน เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ท้ังหมด (คน) ต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถ่ิน) กลาง 1 -    548,040 168,000 1 1 1 -    -    -    19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 ว่างเดิม กลาง
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถ่ิน) ต้น 1 1 416,160 42,000 1 1 1 -    -    -    13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520 (34680) ต้น

ส านักปลัด อบต. (01)
พนักงานส่วนต าบล

3 หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 -    393,600 42,000 1 1 1 -    -    -    13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม ต้น
4 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 1 1 323,760 -          1 1 1 -    -    -    12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 (26980) ชก.
5 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 229,920 -          1 1 1 -    -    -    7,680 7,680 8,400 237,600 245,280 253,680 (19160) ปก.
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 207,480 -          1 1 1 -    -    -    7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 (17290) ปก.
7 นิติกร ปก./ชก. 1 1 312,960 -          1 1 1 -    -    -    10,080 10,560 10,680 323,040 333,600 344,280 (26080) ปก.
8 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 1 180,720 -          1 1 1 -    -    -    9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480 (15060) ปก.
9 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 237,600 -          1 1 1 -    -    -    7,680 8,400 8,880 245,280 253,680 262,560 (19800) ปก.

ลูกจ้างประจ า
10 นักจัดการงานท่ัวไป  1 1 262,560 -          1 1 1 -    -    -    8,640 8,880 8,880 271,200 280,080 288,960 (21880) -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
11 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  1 1 180,000 -          1 1 1 -    -    -    7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 (15000) -
12 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  1 1 180,000 -          1 1 1 -    -    -    7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 (15000) -
13 พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  1 1 143,280 -          1 1 1 -    -    -    5,760 6,000 6,240 149,040 155,040 161,280 (11940) -
14 พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  1 1 119,040 -          1 1 1 -    -    -    4,800 5,040 5,160 123,840 128,880 134,040 (9920) -
15 พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)  1 1 119,040 -          1 1 1 -    -    -    4,800 5,040 5,160 123,840 128,880 134,040 (9920) -
16 พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)  1 1 119,040 -          1 1 1 -    -    -    4,800 5,040 5,160 123,840 128,880 134,040 (9920) -
17 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ชนิดรถบรรทุกน  า  1 1 112,800 -          1 1 1 -    -    -    4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 (9400) -

พนักงานจ้างท่ัวไป
18 คนงานท่ัวไป  1 1 108,000 -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000 108,000 108,000 (9000) -
19 คนงานท่ัวไป  1 -    108,000 -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000 108,000 108,000 ว่างเดิม -
20 คนงานท่ัวไป (ภารโรง)  1 -    -            -          -    -    -    - 1 -    -    -        -        -        -             -             -             ยุบเลิก -
21 คนงานท่ัวไป (พนักงานดับเพลิง)  1 -    -            -          -    -    -    - 1 -    -    -        -        -        -             -             -             ยุบเลิก -

กองคลัง (04)
พนักงานส่วนต าบล

22 ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 455,520 42,000 1 1 1 -    -    -    13,440 14,160 15,480 510,960 525,120 540,600 (37960) ต้น
23 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 305,640 -          1 1 1 -    -    -    11,880 12,240 12,960 317,520 329,760 342,720 (25470) ชก.
24 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 1 271,440 -          1 1 1 -    -    -    11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640 (22620) ชก.
25 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 165,120 -          1 1 1 -    -    -    6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 (13760) ปง.

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  1 1 138,000 -          1 1 1 -    -    -    5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 (11500) -

พนักงานจ้างท่ัวไป
27 คนงานท่ัวไป  1 1 108,000 -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000 108,000 108,000 (9000) -

กองช่าง (05)
พนักงานส่วนต าบล

28 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 311,640 42,000 1 1 1 -    -    -    12,120 12,600 12,960 365,760 378,360 391,320 (25970) ต้น

หมายเหตุเพ่ิม/ลด

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

จ านวนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน(3) ค่าใช้จ่ายรวม(4)อัตราต าแหน่งท่ีควรจะมี
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตราก าลังคน



ท่ี ช่ือสายงาน ระดับ จ านวน จ านวน เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ท้ังหมด (คน) ต าแหน่ง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

หมายเหตุเพ่ิม/ลด
จ านวนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน(3) ค่าใช้จ่ายรวม(4)อัตราต าแหน่งท่ีควรจะมี

ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
อัตราก าลังคน

29 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 297,900 -          1 1 1 -    -    -    9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดิม ปง/ชง.
30 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 259,440 -          1 1 1 -    -    -    10,440 10,560 10,800 269,880 280,440 291,240 (21620) ชง.
31 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 140,400 -          1 1 1 -    -    -    6,240 6,120 6,000 146,640 152,760 158,760 (11700) ปง.

พนักงานจ้างท่ัวไป
32 คนงานท่ัวไป  1 1 108,000 -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000 108,000 108,000 (9000) -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
33 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา) ต้น 1 -    393,600 42,000 1 1 1 -    -    -    13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม ต้น
34 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 165,120 -          1 1 1 -    -    -    6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 (13760) ปง.

โรงเรียนอนุบาล อบต.น้ าบ่อหลวง
พนักงานครู

35 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 -    447,480    42,000    1 1 1 -    -    -    26,880  26,880  26,880  516,360     543,240     570,120     ว่างเดิม
36 ครู คศ.1 1 1 254,160    -          1 1 1 -    -    -    15,360  16,200  17,160  269,520     285,720     302,880     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1
37 ครู คศ.1 1 1 289,440    -          1 1 1 -    -    -    17,400  18,480  19,560  306,840     325,320     344,880     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1
38 ครูผู้ช่วย - 1 1 189,600    -          1 1 1 -    -    -    11,400  12,120  12,840  201,000     213,120     225,960     จ่ายจากเงินอุดหนุน ครูผู้ช่วย
39 ครู คศ.1 1 1 216,240    -          1 1 1 -    -    -    13,080  13,800  14,640  229,320     243,120     257,760     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1

พนักงานจ้างท่ัวไป
40 คนงานท่ัวไป (ภารโรง) 1 1 108,000    -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000     108,000     108,000     จ่ายจากเงินอุดหนุน -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ าบ่อหลวง
พนักงานครู

41 ครู คศ.1 1 1 231,840    -          1 1 1 -    -    -    13,920  14,760  15,720  245,760     260,520     276,240     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1
42 ครู คศ.1 1 1 219,960    -          1 1 1 -    -    -    13,200  14,040  14,880  233,160     247,200     262,080     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1
43 ครู คศ.1 1 1 263,880    -          1 1 1 -    -    -    15,840  16,800  17,880  279,720     296,520     314,400     จ่ายจากเงินอุดหนุน คศ.1

พนักงานจ้างท่ัวไป
44 คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) 1 1 108,000    -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000     108,000     108,000     จ่ายจากเงินอุดหนุน -
45 คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) 1 1 108,000    -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000     108,000     108,000     จ่ายจากเงินอุดหนุน -
46 คนงานท่ัวไป (ภารโรง) 1 1 108,000 -          1 1 1 -    -    -    -        -        -        108,000 108,000 108,000 (9000) -

รวม 46 39 9,966,420 420,000 44 44 44 383,040 394,800 407,880 10,769,460 11,164,260 11,572,140
2,089,320 2,195,520 2,308,200

(10) 8,680,140 8,968,740 9,263,940

(11) 1,302,021 1,345,311 1,389,591
(12) 9,982,161 10,314,051 10,653,531

26.26        25.84        25.42        

***หมายเหตุ*** บาท
บาท
บาท
บาท

36,200,000  
38,010,000  
39,910,500  

หักยอดประมาณเงินอุดหนุน (เช่น เงินเดือนครู/ผดด./ขรก.ถ่ายโอน ซ่ึงเบิกจากงบท่ีกรมจัดสรร) ** ไม่ต้องน ามาใช้ค านวณ
ยอดรวมคงเหลือ (ค่าใช้จ่ายสุทธิ ท่ี อปท. ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณของ อปท.)

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน 15%
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน (10)+(11)
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (รวมเงินอุดหนุนท่ีเป็นค่าจ้างและเงินเดือน)

41,906,025  
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แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อหลวง  
 

  

 

กรอบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประเภทสามัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4. งานกฎหมายและคดี  
5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. งานส่งเสริมการเกษตร 
9. งานกิจการสภา 
10. งานเลือกตั้ง 
11. งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานประสานสาธารณูปโภค 
 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา 
3. งานกีฬาและนันทนาการ 
4. งานส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

สำนักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 



178 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อหลวง  
 

  

1. โครงสร้างสำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบตัิการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 1 1 5 1 7 2 

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานบุคคล/ 

งานกิจการสภา 
งานนโยบายและแผน 

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

- นักจัดการงานท่ัวไป (1) 
- คนงานท่ัวไป (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 

- นักทรัพยากรบุคคล (1) 
- นักจัดการงานท่ัวไป (1) 
  (ลูกจ้างประจำ) 
 

งานกฎหมายและคดี /
งานเลือกต้ัง 

- นักวิเคราะห์ฯ (1) 
 

- นักพัฒนาชุมชน (1) 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาฯ (1) 

- นิติกร (1) 

งานเลือกต้ัง 

- นิติกร (1) 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

- ผูช้่วย นวก.เกษตร (1) - พนักงานดับเพลิง (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ชนิดรถบรรทุกน้ำ (1) 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/งานกองทุนฯ 

- นวก.สาธารณสุข (1) 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 

สำนักงานปลัด อบต. (01) 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
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2. โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จำนวน 1 2 1 - 1 1 

- นวก.การเงินและบัญชี (1) 
- ผู้ช่วย จพง.การคลัง (1) 

กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

งานการเงิน 

- นวก.การเงินและบัญชี (1) 
 

งานบัญช ี

- นวก.จัดเก็บรายได้ (1) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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3. โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน/
ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จำนวน 1 1 1 1 - 1 

- นายช่างโยธา (2) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

กองช่าง (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

งานก่อสร้าง 

- นายช่างโยธา (2) 

งานผังเมือง 

- นายช่างโยธา (2) 
 

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 

 

- คนงานท่ัวไป (1) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
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4. โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อำนวยการต้น ปฏิบัติงาน คศ.3/คศ.2 (ผอ.โรงเรียน) ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 1 1 1 6 1 4 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
- ครู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (2) 
- นักการภารโรง (1) 
โรงเรียนอนุบาลฯ 
- ผอ.โรงเรียน (1) 
- ครู (4) 
- นักการภารโรง (1) 

งานส่งเสริม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เจ้าพนักงานธุรการ (1) - เจ้าพนักงานธุรการ (1) - เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
- ครู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (2) 
- นักการภารโรง (1) 
โรงเรียนอนุบาลฯ 
- ผอ.โรงเรียน (1) 
- ครู (4) 
- นักการภารโรง (1) 



11. บัญชีจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร

เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

1 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 548,040     84,000       84,000       ว่างเดิม
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

2 นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก ป.โท 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 13-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 416,160     84,000       84,000       584,160      
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน)

เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

3 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 393,600     42,000       -             ว่างเดิม
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป)

4 นางสาวสุขณิชชา ยูงทอง ป.โท 13-3-00-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 13-3-00-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 323,760     -             -             323,760      

5 นางสาวกัญจน์ชญา ค าดวง ป.โท 13-3-00-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 13-3-00-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 229,920     -             -             229,920      

6 นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม ป.ตรี 13-3-00-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 13-3-00-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 207,480     -             -             207,480      

7 นายสิทธินนท์ โสกันทัต ป.โท 13-3-00-3105-001 นิติกร ปก. 13-3-00-3105-001 นิติกร ปก. 312,960     -             -             312,960      

8 นางสาวอินทุอร อุทัย ป.ตรี 13-3-00-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก. 13-3-00-3601-001 นักวิชาการสาธารสุข ปก. 180,720     -             -             180,720      

9 นางจิราภรณ์ บุญป๋ัน ป.ตรี 13-3-00-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 13-3-00-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 237,600     -             -             237,600      

10 นางสาวมาลาตรี ค าลือ ป.โท - นักจัดการงานท่ัวไป - - นักจัดการงานท่ัวไป - 262,560     -             -             262,560      
(ลูกจ้างประจ า) (ลูกจ้างประจ า)

11 นางสาวพรพิมล คงเพชร ป.ตรี - ผู้ช่วยนักวิชาเกษตร - - ผู้ช่วยนักวิชาเกษตร - 180,000     -             -             180,000      
(พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ) (พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ)

12 นางสาววิไลลักษณ์ ปัญญาเมา ป.ตรี - ผู้ช่วยนักพัฒนา - - ผู้ช่วยนักพัฒนา - 180,000     -             -             180,000      
(พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ) (พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ)

13 นายสุรสิทธ์ิ วงค์พรหม ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 143,280     -             -             143,280      
(พนักงานจ้างผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างผู้มีทักษะ)

14 นายเจริญ แก้ววงค์ธิ ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 119,040     -             -             119,040      
(พนักงานจ้างผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างผู้มีทักษะ)

เงินเดือน
หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
เลขท่ีต ำแหน่ง

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

1. ส ำนักปลัด (01)

ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน



เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

15 นายสถิตย์ กันทา ม.6 - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 119,040     -             -             119,040      
(พนักงานจ้างผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างผู้มีทักษะ)

16 นายเกียรติศักด์ิ ค าไชยเทพ ม.6 - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 119,040     -             -             119,040      
(พนักงานจ้างผู้มีทักษะ) (พนักงานจ้างผู้มีทักษะ)

17 นายกรีฑาพล พิทักษ์วีรชน ม.6 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - 112,800     -             -             112,800      
ชนิดรถบรรทุกน  า ชนิดรถบรรทุกน  า 

18 นางสาววิภารัตน์ ซ้อนฝ้ัน ป.ตรี - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

19 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

20 - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - - -             -             ว่างยุบเลิก
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

21 - คนงานท่ัวไป (พนักงานดับเพลิง) - - คนงานท่ัวไป (พนักงานดับเพลิง) - - -             -             ว่างยุบเลิก
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

22 นางนิลุบล วงค์ค าแดง ป.โท 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 455,520     42,000       -             497,520      
(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง)

23 นางสาวปรียาลักษณ์ ชัยมงคล ป.ตรี 13-3-04-3201-001 นักวิชาการและบัญชี ชก. 13-3-04-3201-001 นักวิชาการและบัญชี ชก. 305,640     -             -             305,640      

24 นางภูษณิศา ใจหล้า ป.ตรี 13-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 13-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 271,440     -             -             271,440      

25 นางสาววัลยา ศิริปัญญา ป.ตรี 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 13-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 165,120     -             -             165,120      

26 นางสาววาสนา วังพฤกษ์ ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง - 138,000     -             -             138,000      
(พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ) (พนักงานจ้างผู้มีคุณวุฒิ)

27 นางสาวอาธินี อวดห้าว ป.ตรี - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

ระดับ เงินเดือน

2. กองคลัง (04)

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง



เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

28 ว่าท่ีร้อยตรีสนธยา เผ่าพันธ์ ป.ตรี 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 311,640     42,000       -             353,640      
(นักบริหารงานการช่าง) (นักบริหารงานการช่าง)

29 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 192,900     -             -             ว่างเดิม

30 นายภูชิต อยู่สถิตย์ ป.โท 13-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 13-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 259,440     -             -             259,440      

31 นางสาวจิรประภา เรือนทอง ป.ตรี 13-3-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 13-3-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 140,400     -             -             140,400      

32 นายวิรัตน์ ค าเขียว ปวส. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

33 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 393,600     42,000       -             ว่างเดิม
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)

34 นางพัชริดา กาวิเตร ป.ตรี 13-3-08-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 13-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 165,120     -             -             

35 13-3-08-5500-641 ผอ.โรงเรียน 13-3-08-5500-641 ผอ.โรงเรียน 311,640     42,000       -             ว่างเดิม
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)

36 นางรจนา แสงนาค ป.ตรี 13-3-08-5500-642 ครู คศ.1 13-3-08-5500-642 ครู คศ.1 254,160     -             -             254,160      

37 นางจงจิต สวนแยง ป.ตรี 13-3-08-5500-643 ครู คศ.1 13-3-08-5500-643 ครู คศ.1 289,440     -             -             289,440      

38 นางสาวศิริรักษ์ ศรีปา ป.ตรี 13-3-08-5500-644 ครูผู้ช่วย - 13-3-08-5500-644 ครูผู้ช่วย - 189,600     -             -             189,600      

39 นายสุรพล ปัญญาสงบ ป.ตรี 13-3-08-5500-645 ครู คศ.1 13-3-08-5500-645 ครู คศ.1 216,240     -             -             216,240      

40 นายวิชัย คุณเถ่ือน ป.ตรี - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

41 นางสาวศิริลักษณ์ ปราบไพรี ป.ตรี 13-3-08-6600-591 ครู คศ.1 13-3-08-6600-591 ครู คศ.1 231,840     -             -             231,840      

3. กองช่ำง (05)

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่

4. กองกำรศึกษำ (08)

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดือน
หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน



เงินประจ ำ เงินเพ่ิมอ่ืนๆ /
ต ำแหน่ง เงินค่ำตอบแทน

42 นางสาวทับทิม เตชะรัง ป.ตรี 13-3-08-6600-606 ครู คศ.1 13-3-08-6600-606 ครู คศ.1 219,960     -             -             219,960      

43 นางสาวชูพักตร์ ค าต๊ะ ป.ตรี 13-3-08-6600-607 ครู คศ.1 13-3-08-6600-607 ครู คศ.1 263,880     -             -             263,880      

44 นางรัตติกาล ล าธาร ป.ตรี - คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) - - คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

45 นางสาวรัตนา นิลศิลา ป.ตรี - คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) - - คนงานท่ัวไป (ผู้ดูแลเด็ก) - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

46 นางปรียานุช แก้วมา ป.ตรี - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - - คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) - 108,000     -             -             108,000      
(พนักงานจ้างท่ัวไป) (พนักงานจ้างท่ัวไป)

หมำยเหตุ
เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกประเภทตำแหน่งทุกสายงานและทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลตามท่ีกฎหมายกำหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงตระหนักถึงการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดเชียงให่ ประกอบด้วยการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกำหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
กล่าวคือ 
 1. เป็นองค์กรที ่เปิดกว้างและเชื ่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้า
มาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที ่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื ่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐ
ด้วยกันดองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือขอขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการ
ต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเองและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั้นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาการเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนอง

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
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กับสถานกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
 4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำบ่อหลวงเพื่อปรับเปลี่ยนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีหน้าที ่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม าภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 

************ 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
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แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อหลวง  
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