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

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่     
    

 
 
  
 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้
ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของการบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ก าหนดให้ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการ ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
  1.5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
  1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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  1.7 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 
 

 
 

  2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน โดยเป็นไปตามโครงสร้างตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล          
(ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูและพนักงานครูในศูนย์พัฒนา         
เด็กเล็ก พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน้ าร้อน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย การพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ 
Thailand 4.0 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542  

2. วัตถุประสงค ์
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3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน้ าร้อนบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
การด าเนินการ  

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มต่างๆ โดยส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบั นมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพืท่อให้การท างานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไร   
ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง 
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดมาตรฐานเวลาได้ ดังนั้น การค านวนเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการหรือส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดค านวนอัตราก าลังคนต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวนเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการ
พิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน

3. กรอบและแนวคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 

 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มีมากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพ่ิม เฉลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวร่วมในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ ทั้งๆที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์
ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลั งในลักษณะงานนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้  จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่ จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
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4.  สภาพปัญหาของพื นที่และความต้องการของประชาชน 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้วิเคราะห์ปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

และได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
-  ถนนบางเส้นทางยังไม่ได้รับการดูแล ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร 
-  ทางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
-  ไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุม 
-  ระบบประปา ยังไม่มีคุณภาพ 
-  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้านการเกษตร 

 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
-  ราคาผลผลิตตกต่ าเกษตรกรขาดการน าวิชาการทางด้านการเกษตรแผนใหม่มาใช้  
   ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ท าให้ได้ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาผลผลิตจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  การรวมกลุ่มอาชีพ ประชาชนยังมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพน้อย รวมทั้งขาดเงินทุนในการ 
   ด าเนินการ 

 3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  เยาวชนและประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ภัยธรรมชาต ิ
 4. ปัญหาด้านสังคม 

-  ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายเบื้องต้น 
-  ปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาด 
-  การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท าให้เยาวชนขาดความสนใจด้านการอนุรักษ์ 

                        ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. ปัญหาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 

-  การศึกษาเด็กบางคนที่มีฐานะยากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 
-  ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์กีฬา 
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 6. ปัญหาการบริหารจัดการ 
-  ขาดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  กระบวนการท างานและวิธีการท างาน ขาดความคล่องตัว 
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม 

  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและความต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยน าหลักธรรมาภิบาล
มาบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ 

1. โครงสร้างพื นฐาน 
-  ถนนได้รับการดูแล ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
-  มีทางระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาน้ าท่วมขังน้อยลง 
-  มีไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
-  สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 

 2. ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
-  ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ ประกันราคาผลผลิต 

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เยาวชน ประชาชน มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ประชาชนมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
-  ปัญหามลพิษลดลง 
-  ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีสภาพตื้นเขิน เพ่ือเปิดทางน้ าไหลสะดวก 

 4. ด้านสังคม 
-  ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 
-  ปัญหายาเสพติดลดลง 
-  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ต่อไป 

 5. ด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
-  เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
-  เยาวชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา 
-  ประชาชน ได้รับการดูแลในเรื่องของสุขภาพ อนามัย 

 6. การบริหารจัดการ 
-  ภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริการจัดการ 
-  ลดกระบวนการ ขั้นตอน การบริหารราชการให้มีความคล่องตัวมากข้ึนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-  บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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5.  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมท าเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน้ าร้อนจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหา และความเข้าในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
ยังได้เน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการ
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยัง
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ 
ส าคัญ และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT  
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysi /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้าน
ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1.  ชุมชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความสามัคคี 
2.  ชุมชน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
4.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
5.  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา และที่ราบสูง มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ า 

        ของล าน้ าใจ ซึ่งถือเป็นต้นน้ าส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของต าบล 
6.  คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีความพร้อมและมุ่งม่ันแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1.  พ้ืนที่ตั้งอยู่ติดชายแดน ส่งผลต่อปัญหาในด้านความมั่นคง การอพยพ หลบหนีเข้าเมืองของ 

               ชาวพม่า แรงงานต่างด้าว และปัญหายาเสพติด 
2.  สินค้าภาคเกษตรถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องราคาของผลผลิตและประสบปัญหา 

               น้ าท่วม น้ าป่า ท าให้ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรทุกปี 
3.  ขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ดี ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 

               ล้นตลาด และราคาตกต่ า ตลอดจนมีปัญหาการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการใช้ 
               สารเคมีในการเพาะปลูก 



 

 

แผนอตัราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  ารอ้น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

8 

4.  ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีเอกภาพ และขาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ครบ 
               วงจร ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้สู่ประชาชน ยังไม่หลากหลาย 
โอกาส (Opportunities : O) 

1.  รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
               เป็นหลักส าคัญโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ยาเสพติด ความสงบเรียบร้อย 
               การป้องกันสาธารณภัย 

3.  รัฐบาลให้การสนับสนุน สง่เสริม แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของ 
               ประชาชน อย่างเต็มที่ 

4.  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกันระหว่างองค์กร 
5.  เป็นสังคมเอ้ืออาทร 

 อุปสรรค ( Threat : T ) 
1.  ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานร่วมกัน 
2.  ปัญหาการเมืองระดับชาติ ส่งผลต่อการบริหารงาน การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
3.  ภัยธรรมชาติ 
4.  ระบบขนส่งมวลชนยังต้องพ่ึงพาระบบขนส่งมวลชนจากภายนอก เนื่องจากระยะทางอยู่ 
     ไกลจากตัวจังหวัด 
5.  รัฐบาลมีงบประมาณในการพัฒนาประเทศจ ากัด 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
6 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ความ 
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ 

คน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

10 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การ 
เสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเป็นธรรมลดความ 

เหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเข้มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อ 

การพัฒนาประเทศสู่ความ 
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ 

สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการ 

ท่องเที่ยวและบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ 
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภาคเมือง และพื้นที่ 

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
ต่างประเทศประเทศ 

เพื่อนบ้านและภูมิภาค 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพ่ือให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหม าะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อการวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
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ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ 

สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการ 

ท่องเที่ยวและบริการ 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ 
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่

การส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยง

ชุมชนและท้องถ่ิน 

การส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้าชุมชน 

การค้า การลงทุน สู่สากล 

การเสริมสร้างสังคม 
ให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ 

ทางวัฒนธรรม 

การเสริมสร้างความ 
มั่นคงด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสงบสุข 

ของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐและการ 
ให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

เชียงใหม ่
 

การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ 

ปัญญาท้องถ่ิน 

การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและการ 

รักษาความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยใน 

การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

โป่งน  าร้อน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเศรษฐกิจตาม 

แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการศึกษา 

การกีฬา และ 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ
บริหาร 

จัดการบ้านเมืองที่ด 
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ยุทธศาสตร์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

โป่งน  าร้อน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเศรษฐกิจตาม 

แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการศึกษา 

การกีฬา และ 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบครงสร้าง 
พื้นฐานด้านการ 

คมนาคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้ 

มาตรฐานเพียงต่อความ 
ต้องการของประชาชน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางการเกษตร 

ส่งเสริมและ 
พัฒนาการเกษตรของ 
ชุมชนให้เป็นไปตาม 

แนวทางเกษตรทฤษฎี 
ใหม่ เสริมสร้าง 

เครือข่ายชุมชนด้าน 
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติรวมทั้ง

สนับสนุนให้ชุมชน
ร่วมกันรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน ใน 

ความหลากหลายของ 
เอกลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ 
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนทุกระดับ ให้ 

ได้รับการบริการ
สาธารณะที่ดีมีคุณภาพ 
และทั่วถึงส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา และการกีฬา 
ของประชาชนในต้าบล 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

อย่างมีคุณภาพ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันภัยและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
สร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ ความสามัคคี 
ในชุมชน รวมถึงการ 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยภายในชุมชน 

พัฒนาการบริหาร 
จัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สร้าง 
วัฒนธรรมและ 

ค่านิยมขององค์กรใน 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านถนน ทางเดิน และ 
ทางเท้า ด้านไฟฟ้า 
สาธารณะ ด้านระบบ 
ระบายน้า และการ 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค และ 
การเกษตร 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการเกษตรตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2.ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยวเชิง 
นิเวศและวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสริมด้านการ 
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และอนุรักษ์ด้าน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรม 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
กีฬาและคุณภาพชีวิต
ของเด็กเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ติด
เชื้อ ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอกระบบ 
และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัย การรักษาความ 
สงบปลอดภัยของชีวิต 
และทรัพย์สิน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข 

1.ส่งเสริม พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 
การจัดการนวัตกรรม 
และสารสนเทศตามแนว 
ทางการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนในการบริหาร 
จัดการท้องถ่ิน 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 
 

แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคม

สังเคราะห์ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและ 

ชุมชน 
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วิสัยทัศน์ “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเศรษฐกิจตาม 

แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านการศึกษา 

การกีฬา และ 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบครงสร้าง 
พื้นฐานด้านการ 

คมนาคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้ 

มาตรฐานเพียงต่อความ 
ต้องการของประชาชน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางการเกษตร 

ส่งเสริมและ 
พัฒนาการเกษตรของ 
ชุมชนให้เป็นไปตาม 

แนวทางเกษตรทฤษฎี 
ใหม่ เสริมสร้าง 

เครือข่ายชุมชนด้าน 
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติรวมทั้ง

สนับสนุนให้ชุมชน
ร่วมกันรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน ใน 

ความหลากหลายของ 
เอกลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ 
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนทุกระดับ ให้ 

ได้รับการบริการ
สาธารณะที่ดีมีคุณภาพ 
และทั่วถึงส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา และการกีฬา 
ของประชาชนในต้าบล 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

อย่างมีคุณภาพ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันภัยและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
สร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ ความสามัคคี 
ในชุมชน รวมถึงการ 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยภายในชุมชน 

พัฒนาการบริหาร 
จัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สร้าง 
วัฒนธรรมและ 

ค่านิยมขององค์กรใน 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ค่าเป้าหมาย 
 

จ านวนโครงการได้ 
มาตรฐาน ด าเนินการ 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านใน 
พื้นที่ ได้รับการ 

ส่งเสริมและพัฒนา 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ 

ปัญญาท้องถ่ินได้รับการ 
สืบสาน และถ่ายทอด 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ  

ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง 
สังคมและการรับการ 

พัฒนาด้านต่างๆ อย่าง 
ทั่วถึงร้อยละ 100 

การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย การป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

และอบายมุข 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 30 ต่อปี 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลโป่งน้ าร้อนมี 
ผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 
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ค่าเป้าหมาย 
 

จ านวนโครงการได้ 
มาตรฐาน ด าเนินการ 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านใน 
พื้นที่ ได้รับการ 

ส่งเสริมและพัฒนา 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ 

ปัญญาท้องถ่ินได้รับการ 
สืบสาน และถ่ายทอด 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ  

ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง 
สังคมและการรับการ 

พัฒนาด้านต่างๆ อย่าง 
ทั่วถึงร้อยละ 100 

การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย การป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

และอบายมุข 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละ 30 ต่อปี 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลโป่งน้ าร้อนมี 
ผลการปฏิบัติงานที่มี 

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ ์

1.ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านถนน ทางเดิน และ 
ทางเท้า ด้านไฟฟ้า 
สาธารณะ ด้านระบบ 
ระบายน้ า และการ 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค และ 
การเกษตร 

1.ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการเกษตรตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2.ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยวเชิง 
นิเวศและวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสริมด้านการ 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และอนุรักษ์ด้าน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรม 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
กีฬาและคุณภาพชีวิต
ของเด็กเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติด
เชื้อ ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอกระบบ 
และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษานอกระบบ 
และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัย การรักษาความ 
สงบปลอดภัยของชีวิต 
และทรัพย์สิน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข 

1.ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการ
องค์กรการจัดการ
นวัตกรรมและ
สารสนเทศตามแนว 
ทางการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 
ของภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนในการบริหาร 
จัดการท้องถ่ินหน่วยงาน
ภาครัฐและ 
เอกชนในการบริหาร 
จัดการท้องถ่ิน แผนงาน 

แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ 

นันทนาการ 
 

แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคม

สังเคราะห์ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและ 

ชุมชน 
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จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมถึงกฎหมายอื่นของ 
อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี ้ 
1.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
1.2  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
1.3 การพัฒนาระบบการจราจรในต าบล 
1.4  การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า 
1.5  การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสะพาน 
1.6 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษา ตลาดและระบบสาธารณูปการอ่ืนๆ  
1.7 การก่อสร้าง และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา 
1.8 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
1.9 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
1.10 การวางผังเมือง   
1.11 การพัฒนาการใช้ที่สาธารณประโยชน์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 

 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.3  การส่งเสริมกีฬา และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
2.4  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 

           3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
3.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.5 การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครต ารวจชุมชน  
3.6 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
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4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
      4.2 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการออมให้แก่ประชาชน/กองทุนหมู่บ้าน 
      4.3 การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
      4.4 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์   
      4.5 การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน    

        4.6 การจัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า   
      4.7 โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล   

                4.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

         5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5.2  การพัฒนาสวนสาธารณะ/การปรับปรุงภูมิทัศน์   
5.3  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูล 
5.4  การรักษาความสะอาดอาคารสถานที่   

 

          6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
6.2 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
6.3 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
6.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

 

 7. ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
7.2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร    
7.3 การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน    
7.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน  
7.6 ส่งเสริมให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริต (นโยบายของรัฐบาล)  

 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการนั้น วิเคราะห์
แล้วเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนได้เป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน้ าร้อนจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหา และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง 

จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง้ าร้อน ได้วิเคราะห์แล้ว
พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องการด าเนินการ มีดังนี ้

 

   ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การส่งเสริมและการป้องกันยาเสพติด 

 

    ภารกิจรอง 
1. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
2. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
5. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร 
6. การคุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง 

คือ ส านักปลัด อบต., กองช่าง, กองคลัง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทั้งสิ้น 36 อัตรา โดยมุ่งเน้นองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถวางแผนการใช้อัตราก าลังให้เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางในการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน โดยแบ่งงาน
รับผิดชอบออกดังนี้ งานบริหารงานทั่วไป 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานกฎหมายและคดี 
1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4  งานนโยบายและแผน 
1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

    ๒. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญเงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งงานรับผิดออกดังนี้ 

  ๒.๑  งานการเงิน 
  ๒.๒  งานบัญชี 

๒.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  ๒.4  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    

๓.  กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ  ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 

7.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงาน
รับผิดชอบออกเป็นดังนี้ 

3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

      4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงาน
รับผิดชอบออกเป็นดังนี้ 

  4.1 งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการโรงเรียน  
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สรุปปัญหา  
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน   
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว   
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง   

               และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ   
4. การก าหนดต าแหน่ง / การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป / ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่    

 
แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง     

1. การจัดท ากรอบอัตราก าลั งบุคลากรทั้ งอัตราก าลั งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ       
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job.    

2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การ
ปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการ ให้รางวัล
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  ส่งเสริมให้ 
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร เหล่านี้
เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น เป็น
ที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิต ใจ การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่

5. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย 
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จากสภาพปัญหาปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จึงได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน ว่าภารกิจงาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้า ง 
เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง 
 

โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1. ส านักงานปลัด อบต. 1. ส านักปลัด อบต. 
 1.1 งานบริหารทั่วไป  1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานธุรการ   - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  - งานอ านวยการและประสานงาน   - งานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

  - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล   - งานสรรหาและเลือกสรร 

  - งานควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว   - งานบุคลากรทางการศึกษา 

  - งานกิจการสภา   - งานวินัยและส่งเสรมิคณุธรรม 

  - งานระบบสารสนเทศ   - งานส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร 

  - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ   - งานสิทธิและสวัสดิการ 

   ส่วนใด  1.2 งานอ านวยการ 
 1.2 งานกฎหมายและคดี   - งานราชการทั่วไปของ อบต. 
  - งานกฎหมายและคดี   - งานเลขานุการของนายก อบต.,              

  - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง    รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 

  - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์   - งานกิจการสภา 

  - งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ   - งานเลือกตั้ง 

 1.3 งานการเจ้าหน้าที่   - งานราชการที่มิได้ก าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีของกอง 

  - งานอัตราก าลัง    ส านัก หรือส่วนราชการใดใน อบต. เป็นการเฉพาะ 

  - งานด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและ  1.3 งานปกครอง 
   อัตราเงินเดือน  1.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานพัฒนาบุคลากร   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

  - งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล   - งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 

 1.4 งานนโยบายและแผน  1.6 งานรักษาความสงบภายใน 
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  1.7 งานนิติการ 
  - งานแผนงานและงบประมาณ   - งานกฎหมาย 

  - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   - งานนิติกรรมสัญญา 

  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   - งานคดี 

      - งานวินัย 

      - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  1.8 งานกิจการพาณิชย์ 
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  1.9 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ   - งานแผนงานและงบประมาณ 
   และผู้พิการ   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   - งานงบประมาณ 
  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   - งานวิจัยและประเมินผล 
 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร   - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร   - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  - งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า   - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
   ทางการเกษตร   - งานวิเทศสัมพันธ์ 
  - งานให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตงาน  1.10 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ทางการเกษตร   - งานบริหารงานสาธารณสุข 
 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานส่งเสริมสุขภาพและวางแผน   - งานส่งเสริมสาธารณสุข 
   สาธารณสุข   - งานป้องกันและควบคุมโรค 
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม   - งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   - งานบริการสิ่งแวดล้อม 
  - งานรักษาความสะอาด   - งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - งานรักษาความสะอาด 
  - งานอ านวยการ   - งานบริการทางการแพทย์ 
  - งานป้องกัน  1.11 งานสวัสดิการสังคม 
  - งานฟ้ืนฟู   - งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย   - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานกู้ภัย   - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
      - งานกิจการสตรีและคนชรา 
      - งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
      - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
     1.12 งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
      - งานป้องกันโรคพืชและสัตว์ 
      - งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2. กองคลัง 2. กองคลัง 
 2.1 งานการเงิน  2.1 งานบริหารงานคลัง 
  - งานการเงิน  2.2 งานพัฒนารายได้ 
  - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน  2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  - งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  2.4 งานการเงินและบัญชี 
  - งานเก็บรักษาเงิน  2.5 งานระเบียบการคลัง 
 2.2 งานบัญชี  2.6 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  - งานการบัญชี  2.7 งานสถิติการคลัง 
  - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  2.8 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง    
  - งานสารสนเทศและระบบบัญชี    
  - งานสารสนเทศและระบบบัญชี     
   คอมพิวเตอร์     
 2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน    
  - งานการซื้อและการจ้าง    
  - งานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา     
  - งานจัดท าทะเบียนพัสดุ     
  - งานจ าหน่ายพัสดุ     
  - งานสารสนเทศและระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์     
 2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
  - งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้     
  - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์     
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     
  - งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ     
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
3. กองช่าง 3. กองช่าง 
 3.1 งานก่อสร้าง  3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  - งานวิศวกรรมโยธา  3.2 งานควบคุมอาคาร 
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน  3.3 งานผังเมือง 
  - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  3.4 งานการโยธา 
  - งานสารสนเทศและข้อมูลก่อสร้าง  3.5 งานวิศวกรรมโยธา 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  3.6 งานสถาปัตยกรรม 
  - งานควบคุมอาคาร  3.7 งานสาธารณูปโภค 
  - งานขออนุญาตอาคาร  3.8 งานเครื่องจักรกล 
  - งานควบคุมผังเมือง  3.9 งานส ารวจและออกแบบ 
  - งานออกแบบและบริการข้อมูล  3.10 งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  3.11 งานช่างสุขาภิบาล 
  - งานประสานกิจการประปา     
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ     
  - งานระบายน้ า     
 3.4 งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ าเสีย     
        

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ  4.1 งานแผนงานและโครงการ 
  โรงเรียน  4.2 งานบริหารการศึกษา 
  -  งานวิชาการและจัดการศึกษา  4.3 งานกิจการโรงเรียน 
  - งานมาตรฐานการศึกษา  4.4 งานวิชาการ 
  - งานวางแผนงบประมาณด้านการศึกษา  4.5 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4.6 งานการศึกษาในระบบ 
   งานประสานกิจกรรม  4.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ   วัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม  4.8 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา  4.9 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา  4.10 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  4.11 งานนิเทศน์การศึกษา 
  - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  4.12 โรงเรียน 
   ท้องถิ่น     
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก   
   และเยาวชน    
  - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ    
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
    5.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
     - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
      ประจ าปี 
     - งานการตรวจสอบความถูกต้องและ 
      เชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
      เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
     - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 
      การเงิน การบัญชี 
     - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ 
      ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ 
      ทรัพย์สิน 
     - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จาก 
      ทรัพย์สินของ อบต. 
     - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน 
      ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
      ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
      และเป้าหมายที่ก าหนด 
     - งานประเมินการควบคุมภายในของ 
      หน่วยรับตรวจ 
     - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ 
      แนะน าแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง 
      การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ 
      ผู้เกี่ยวข้อง 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

การวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้วิเคราะห์ว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจที่ได้ก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในต าแหน่งใด และจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส าหรับความต้องการก าลังคนนั้น ได้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาด 
คะเนว่าจะมีภารกิจใดเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

จ านวน 
ภารกิจ/ โครงการ/ 

กิจกรรม 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบภารกิจ/

โครงการ 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชมุชน

และท้องถิ่น 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

การพัฒนา
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบโครง สร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ 

ประชาชนครอบคลุมทุก 
พื้นที่และพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานทาง 
การเกษตร 

ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านถนน ทางเดินและ

ทางเท้าด้านไฟฟ้า
สาธารณะด้านระบบ
ระบายน้ าและการ

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

ปีละ 7 โครงการ 
รวม 35 โครงการ 

กองช่าง 
 

พนักงานส่วนต าบล  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2. วิศกรโยธา (ปก./ชก)            
3. นายชา่งโยธา (อาวโุส)  
4. นายชา่งโยธา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                               
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป                                 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

2 
 

การส่งเสริม
การเกษตรการ

ผลิตสินค้า
ชุมชนการค้า 
การลงทุน  
สู่สากล 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ ตาม

แนวทาง ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ

ตาม
แนวทาง 
ปรัชญา 

เศรษฐกิจ 
พอเพียง
และ การ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ 
เกษตรของชุมชนให้เป็นไป
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่เสริมสร้างเครือข่าย
ชุมชนด้านการท่องเท่ียว 

1. ส่งเสริม และพัฒนา 
ด้านการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
 
2.ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม 

ปีละ 4 โครงการ 
รวม 20 โครงการ 

 
 
 

ปีละ 2 โครงการ 
รวม 10 โครงการ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

พนักงานส่วนต าบล  
1. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก) 
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล  
1. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก) 

 
1 
 
 
 
 

1 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

จ านวน 
ภารกิจ/ โครงการ/ 

กิจกรรม 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
ภารกิจ/
โครงการ 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

การเสริมสรา้ง
ความ มั่นคง

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร 
จัดการ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ มูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

ปีละ 4 โครงการ 
รวม 20 โครงการ  

 
 
 

ปีละ 2 โครงการ 
รวม 10 โครงการ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

พนักงานส่วนต าบล  
1. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก) 
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล  
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปง./ชง) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานจ้างทั่วไป  
1. คนงานทั่วไป 
2. คนงานประจ ารถขยะ 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

การเสริมสรา้ง 
สังคมให้ม ี
คุณภาพ    

คงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม 

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
ความหลากหลายของ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ ์
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปีละ 4 โครงการ 
รวม 20 โครงการ 

กองการศึกษา พนักงานส่วนต าบล 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  
1. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) 
 

 
1 
 

1 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

จ านวน 
ภารกิจ/ โครงการ/ 

กิจกรรม 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบภารกิจ/

โครงการ 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

การส่งเสริม 
และพัฒนา 

การท่องเที่ยว 
และบริการ 
สุขภาพ 
เชื่อมโยง 
ชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน 

การพัฒนาด้าน 
การศึกษา การ

กีฬาและคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ 
ประชาชนทุกระดับให้ได้รับ
การบริการสาธารณะที่ดีมี
คุณภาพและทัว่ถึงส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมการจัดการเรียน การ 

ศึกษาและการกีฬาของ 
ประชาชนในต าบลให ้

ครอบคลุมและทั่วถึงอยา่งมี 
คุณภาพ 

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การกีฬาและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ   
ผู้ยากไร ้และ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  
2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาในระบบการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปีละ 5 โครงการ 
รวม 25 โครงการ 

 
 
 
 

 ปีละ 4 โครงการ 
รวม 20 โครงการ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

พนักงานส่วนต าบล  
1. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก) 
พนักงานจ้างทั่วไป  
1. คนงานทั่วไป 
 
 
พนักงานคร ู
1. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  
1. ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป  
1. ผู้ดูแลเด็ก 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 

2 
 

1 

การเสริมสรา้ง 
ความมั่นคง 

ปลอดภัย และ
ความสงบสุข
ของประชาชน 

การป้องกัน        
และบรรเทา         

สาธารณภยัและ
การรักษาความ 
เป็นระเบียบ 

เรียบร้อยในชุมชน 

การพัฒนาด้าน
จัดระเบียบ 
ชุมชน สังคม 
และการรักษา

ความสงบ 
เรียบร้อย 

เสริมสร้าง ประสิทธภิาพใน 
การป้องกันภัยและบรรเทา

สาธารณภยั สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ความ 
สามัคคีในชุมชน รวมถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยภายใน

ชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
การรักษา ความสงบ ปลอดภยั
ของชีวิตและทรัพย์สิน 

ปีละ 3 โครงการ 
จ านวน 15 โครงการ 

ส านักปลัด พนักงานส่วนต าบล  
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภยั  (ปง./ชง.) 
ลูกจ้างประจ า  
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภยั (กลุ่มสนับสนุน) 
 
 

 
1 
 
 

1 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

จ านวน 
ภารกิจ/ โครงการ/ 

กิจกรรม 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ

ภารกิจ/โครงการ 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐและการให ้
บริการประชาชน

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การบริหาร
จัดการ 

บ้านเมืองที่ด ี

การบริหาร 
จัดการ 

บ้านเมืองที่ด ี
ภายใต้หลกั       
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล สร้าง 
วัฒนธรรมและค่านิยม ของ

องค์กรในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
จัดการองค์กรการจัดการ
นวัตกรรมและสารสนเทศตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร  
 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

ปลีะ 2 โครงการ  
รวม 10 โครงการ 

 
 
 
 

ปีละ 3 โครงการ 
รวม 15 โครงการ 

 
 ปีละ 2 โครงการ 
รวม 10 โครงการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 
1. หัวหนา้ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
3. นิติกร (ปก./ชก.) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 
 
กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 
3. นักวิชาการพัสด ุ(ปก./ชก.) 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1. ผู้ช่วยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้
 

1 
 

 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์

 
กลยุทธ ์

จ านวน 
ภารกิจ/ โครงการ/ 

กิจกรรม 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ

ภารกิจ/โครงการ 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐและการให ้
บริการประชาชน

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การบริหาร
จัดการ 

บ้านเมืองที่ด ี

การบริหาร 
จัดการ 

บ้านเมืองที่ด ี
ภายใต้หลกั       
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล สรา้ง 
วัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กรในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
จัดการองค์กรการจัดการ
นวัตกรรมและสารสนเทศตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร  
 
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

ปลีะ 2 โครงการ  
รวม 10 โครงการ 

 
 
 
 

ปีละ 3 โครงการ 
รวม 15 โครงการ 

 
 ปีละ 2 โครงการ 
รวม 10 โครงการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 
2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 

 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
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สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ นของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
 

ปริมาณงานที่เกิดขึ นของส านักปลัด อบต. 
 

ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

1 งานบริหารทั่วไป     
 -  งานธุรการ 3,200 45 144,000 1.74 
 - งานอ านวยการและประสานงาน 460 120 55,200 0.67 
 - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 6 480 2,880 0.03 
 - งานควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 4 480 1,920 0.02 
 - งานกิจการสภา 10 2,400 24,000 0.29 
 - งานระบบสารสนเทศ 230 240 55,200 0.67 
 - งานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด 120 240 28,800 0.35 

รวม 4,030 4,005 312,000 3.77 
2 งานกฎหมายและคด ี     
 - งานกฎหมายและคด ี 10 4,800 48,000 0.58 
 - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 2 2,400 4,800 0.06 
 - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ ์ 20 2,400 48,000 0.58 
 - งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ 4 3,800 15,200 0.18 

รวม 36 13,400 116,000 1.40 
3 งานการเจ้าหน้าท่ี     
 - งานอัตราก าลัง 24 2,400 57,600 0.70 
 - งานด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและเงินเดือน 24 2,400 57,600 0.70 
 - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 20 480 9,600 0.12 
 - งานพัฒนาบุคลากร 12 480 5,760 0.07 
 - งานสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานบุคคล 24 480 11,520 0.14 

รวม 104 6,240 142,080 1.72 
4 งานนโยบายและแผน     
 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 24 2,400 57,600 0.70 
 - งานแผนงานและงบประมาณ 12 4,800 57,600 0.70 
 - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 4 960 3,840 0.05 
 - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 6 480 2,880 0.03 

รวม 46 8,640 121,920 1.47 
5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน     
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 24 1,440 34,560 0.42 
 - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผูสู้งอายุและผู้พิการ 60 2,400 144,000 1.74 
 - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 4 1,440 5,760 0.07 
 - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 24 480 11,520 0.14 

รวม 112 5,760 195,840 2.37 
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ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/ เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

6 งานส่งเสริมการเกษตร     
 - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร 12 4,800 57,600 0.70 
 - งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหนา้ทางการเกษตร 6 4,800 28,800 0.35 
 - งานให้ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานทางการเกษตร 20 240 4,800 0.06 

รวม 38 9,840 91,200 1.10 
7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
 - งานส่งเสริมสุขภาพและวางแผนสาธารณสุข 14 2,400 33,600 0.41 
 - งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม 2 4,800 9,600 0.12 
 - งานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 10 9,600 96,000 1.16 
 - งานรักษาความสะอาด 12 2,400 28,800 0.35 

รวม 38 19,200 168,000 2.03 
8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
 - งานอ านวยการ 120 240 28,800 0.35 
 - งานป้องกัน 230 360 82,800 1.00 
 - งานฟ้ืนฟู 20 2,400 48,000 0.58 
 - งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 80 240 19,200 0.23 
 - งานกู้ภัย 30 480 14,400 0.17 

รวม 480 3,720 193,200 2.33 
รวมอัตราก าลังส านักปลัด อบต. 4,884 70,805 1,340,240 16.19 

 
ปริมาณงานที่เกิดขึ นของกองคลัง 
 

ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/ เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

1 งานการเงิน     
 - งานการเงิน 230 180 41,400 0.50 
 - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 230 60 13,800 0.17 
 - งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบกิจ่ายเงิน 1,624 60 97,440 1.18 
 - งานเก็บรักษาเงิน 230 30 6,900 0.08 

รวม 2,314 330 159,540 1.93 
2 งานบัญชี     
 - งานการบัญช ี 1,624 60 97,440 1.18 
 - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 1,624 30 48,720 0.59 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 12 240 2,880 0.03 
 - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 12 240 2,880 0.03 
 - งานสารสนเทศและระบบบญัชีคอมพิวเตอร ์ 4 180 720 0.01 

รวม 3,276 750 152,640 1.84 
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ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/ เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     
 - งานการซื้อและการจ้าง 1,624 60 97,440 1.18 
 - งานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา 40 90 3,600 0.04 
 - งานจัดท าทะเบียนพัสด ุ 280 30 8,400 0.10 
 - งานจ าหน่ายพัสด ุ 2 360 720 0.01 
 - งานสารสนเทศและระบบบญัชีคอมพิวเตอร ์ 2 240 480 0.01 

รวม 1,948 780 110,640 1.34 
4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
 - งานพัฒนาและเร่งรัดรายได ้ 1,360 60 81,600 0.99 
 - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์ 40 60 2,400 0.03 
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 2,240 30 67,200 0.81 
 - งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ 20 30 600 0.01 

รวม 3,600 180 151,800 1.83 
รวมอัตราก าลังกองคลัง  11,198 2,040 574,620 6.94 

 
ปริมาณงานที่เกิดขึ นของกองช่าง 
 

ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/ เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

1 งานก่อสร้าง     
 - งานวิศวกรรมโยธา 60 2,840 170,400 2.06 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 20 2,400 48,000 0.58 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 2 4,800 9,600 0.12 
 - งานสารสนเทศและข้อมลูก่อสร้าง 4 960 3,840 0.05 

รวม 86 11,000 231,840 2.80 
2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
 - งานควบคุมอาคาร 80 2,400 192,000 2.32 
 - งานขออนุญาตอาคาร 60 360 21,600 0.26 
 - งานควบคุมผังเมือง 2 1,440 2,880 0.03 
 - งานออกแบบและบริการข้อมลู 40 2,400 96,000 1.16 

รวม 182 6,600 312,480 3.77 
3 งานประสานสาธารณูปโภค     
 - งานประสานกิจการประปา 6 120 720 0.01 
 - งานไฟฟ้าสาธารณะ 720 240 172,800 2.09 
 - งานระบายน้ า 20 240 4,800 0.06 

รวม 746 600 178,320 2.15 
4 งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
 - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มลูฝอยและน้ าเสยี 1,120 240 268,800 3.25 

รวม 1,120 240 268,800 3.25 
รวมอัตราก าลังกองช่าง 1,388 17,840 813,120 11.97 
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ปริมาณงานที่เกิดขึ นของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ งาน 
ปริมาณงานทั งปี 

(เรื่อง) 
ระยะเวลา/ เรื่อง 

(นาที) 
ระยะเวลาทั งป ี

(นาที) 
อัตราก าลังที ่
ต้องการ (คน) 

1 งานบริหารการศึกษาและส่งเสรมิกิจการโรงเรียน     
 - งานวิชาการและจัดการศึกษา 60 2,400 144,000 1.74 
 - งานมาตรฐานการศึกษา 4 9,600 38,400 0.46 
 - งานวางแผนงบประมาณด้านการศึกษา 4 4,800 19,200 0.23 
 - งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 10 2,400 24,000 0.29 
 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 48 2,400 115,200 1.39 
 - งานประสานกิจกรรม 60 240 14,400 0.17 

รวม 186 21,840 355,200 4.29 
2 งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
 - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา 48 2,400 115,200 1.39 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 15 480 7,200 0.09 
 - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 6 960 5,760 0.07 
 - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 4 960 3,840 0.05 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 6 1,440 8,640 0.10 
 - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 2 2,400 4,800 0.06 

รวม 81 8,640 145,440 1.76 
รวมอัตราก าลังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  267 30,480 500,640 6.05 

 
 
การเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

กับองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้เปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โป่งน้ าร้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจ านวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกันประการใด     
ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององคการบริหารสวนต าบลโป่งน้ าร้อน กับองคการบริหารสวนต าบลแมคะ 
ซ่ึงเปนองค์การบริหารสวนต าบลขนาดกลาง (เดิม) เหมือนกัน ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

อปท. 
(ขนาดกลาง) 

จ านวน
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 

อัตราก าลัง 
พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

1 อบต.โป่งน้ าร้อน 4 33,300,000 17 1 6 3 
2 อบต.แม่คะ 4 75,000,000 23 - 17 16 
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การวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
 

จากสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนได้ 
วิเคราะห์ปัญหา และได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 36 อัตรา โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนมีภารกิจ และ 
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมทุกส่วนราชการ ซึ่งในแต่ละงานมีความยาก และซับซ้อนพอสมควร รวมถึงความ  
ต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจ าเป็นในการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมในส่วนราชการบางส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และ
แก้ไขการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนต่อไป 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จึงได้น าผลการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ในแต่ละส่วนราชการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       จ านวน      1     อัตรา 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 

 

1. ส านักปลัด อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
1.1  หัวหน้าส านักปลัด       จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-2101-001 
1.2  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3101-001 
1.3  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3102-001 
1.4  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3103-001 
1.5  นิติกร (ปก./ชก.)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3105-001 
1.6  นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3401-001 
1.7  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3801-001 
1.8  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)   จ านวน      1     อัตรา 

เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4601-001 
1.10 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จ านวน      1     อัตรา 

 เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4805-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด อบต. จ านวน      10     อัตรา 
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ลูกจ้างประจ า 
1.1  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน      1     อัตรา 
   กลุ่มสนับสนุน (ลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงาน 

  เหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 รวมลูกจ้างประจ า ส านักปลัด อบต.  จ านวน      1     อัตรา 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน      1     อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1.1  คนงานทั่วไป      จ านวน      2     อัตรา 

รวมพนักงานจ้าง ส านักปลัด อบต.  จ านวน      3     อัตรา 
 

2. กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 
2.1  ผู้อ านวยการกองคลัง       จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 
2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-3201-001 
2.3  นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-3204-001 
2.4  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-4201-001 
2.5  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-4204-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองคลัง   จ านวน      5     อัตรา 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
2.1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้    จ านวน      1     อัตรา 
  รวมพนักงานจ้าง กองคลัง   จ านวน      1     อัตรา 
 

3. กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
3.1  ผู้อ านวยการกองช่าง       จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-2103-001 
3.2  วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-3701-001 
3.3  นายช่างโยธา (อาวุโส)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-4701-001 
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3.4  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-4701-002 
3.5  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-4101-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองช่าง   จ านวน      5     อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
3.1  ผูช้่วยนายช่างโยธา     จ านวน      1     อัตรา 
3.2  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
3.1  คนงานทั่วไป      จ านวน      2     อัตรา 
3.2  คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน      1     อัตรา 
  รวมพนักงานจ้าง กองช่าง   จ านวน      5     อัตรา  
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
4.1  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-2107-001 
4.2  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-3803-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษาฯ  จ านวน      2     อัตรา 
 

พนักงานครู อบต. 
4.1 ครู (คศ.1)      จ านวน      1     อัตรา 
  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-6600-218 
  รวมพนักงานครู อบต.    จ านวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
4.1  ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน      2     อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป  
4.1  ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน      1     อัตรา 
  รวมพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ   จ านวน      3     อัตรา 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
พนักงานส่วนต าบล 
5.1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขที่ต าแหน่ง 13-3-12-3205-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน      1     อัตรา 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2566  
 

ที ่ ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ              
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         

 ส านักปลัด อบต.         

2 หัวหน้าส านักปลัด 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)         

3 นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

4 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

6 นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - -  

7 นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

8 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

9 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

10 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

 (ปง./ชง.)         

 ลูกจ้างประจ า         

11 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

 กลุ่มสนับสนุน (ลูกจ้างประจ าทีม่ีชื่อลักษณะงาน         

 เหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น)         

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

13 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างท่ัวไป         

14 คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  

15 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - -  

 กองคลัง         

16 ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)         

17 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

18 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  

20 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

21 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
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ที ่ ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ              
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
 กองช่าง         

22 ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)         

23 วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) - - 1 1 - +1 - ก าหนดเพิ่ม 

24 นายช่างโยธา (อาวุโส) 1 1 1 1 - - -  

25 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  

26 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

27 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างท่ัวไป         

28 คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

29 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)         

30 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานครู อบต.         

31 ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

32 ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 

 พนักงานจ้างท่ัวไป         

33 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินรายได้ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน         

34 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

          

 รวม 35 36 37 37 +1 +1 -  
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1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี  
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั นที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
1 37,130 445,560 14,640 18,360 16,440 

 
2) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 12 ต าแหน่ง 13 อัตรา  

 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั นที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1 32,450 389,400 13,320 13,440 13,080 

2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 27,800 333,600 10,680 10,560 12,600 
3 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 26,980 323,760 12,600 12,960 13,320 
5 นิติกร (ปก./ชก.) 1 - 355,320 12,000 12,000 12,000 
6 นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 
7 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320 
8 จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 1 22,040 264,480 10,560 10,800 10,920 
 สาธารณภัยช านาญงาน       
 ลูกจ้างประจ า       

10 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 17,270 207,240 7,320 7,200 7,440 
 (กลุ่มสนับสนุน )       
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 13,090 157,080 6,360 6,600 6,840 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

12 คนงานทั่วไป 2 18,000 216,000 - - - 
        

 

 
 
 
 
 
 

9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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3) กองคลัง มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี  
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั นที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1 - 393,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 
3 นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 
4 จพง.การเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 1 12,730 152,760 6,000 6,360 6,600 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 14,360 172,320 6,960 7,200 7,560 
        

 
4) กองช่าง มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 8 ต าแหน่ง 9 อัตรา ดังนี  

 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั นที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1 35,220 422,640 13,080 13,200 13,320 

2 นายช่างโยธาอาวุโส 1 26,460 317,520 12,240 12,960 13,440 
3 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
4 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 13,230 158,760 6,360 6,600 6,480 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 - 138,000 5,520 5,760 6,000 
6 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 12,730 152,760 6,120 6,360 6,720 
 พนักงานจ้างท่ัวไป       

7 คนงานทั่วไป 2 18,000 216,000 - - - 
8 คนงานประจ ารถขยะ 1 9,000 108,000 - - - 
        

 

 

4.1) ปี 2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพิ่มขึ น 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
       ดังนี   

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ต้องตั งไว้ 
(1)+(2) /2 x12 

 พนักงานส่วนต าบล     
1 วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 1 9,740    49,480 355,320 
      



 

 

แผนอตัราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  ารอ้น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
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5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 5 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี  

 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั นที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
1 31,880 382,560 13,440 13,320 13,320 

2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 17,290 207,480 7,080 7,680 7,680 
 พนักงานครู อบต.       

3 ครู คศ.1 1 20,860 250,320 1,260 1,330 1,410 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

4 ผู้ดูแลเด็ก 1 12,710 152,520 6,120 6,360 6,600 
5 ผู้ดูแลเด็ก 1 9,730 116,760 4,680 4,920 5,160 
 พนักงานจ้างทั่วไป       

6 ผู้ดูแลเด็ก 1 9,000 108,000 - - - 
        

 

 

6) หน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพิ่มขึ น 1 
ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี   

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ต้องตั งไว้ 
(1)+(2) /2 x12 

 พนักงานส่วนต าบล     
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 9,740    49,480 355,320 
      

 
 

7) ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี   
 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1 34,965,000.00 36,713,250.00 
 

38,548,912.50 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

- งานการเจ้าหน้าที่  
- งานอ านวยการ 
- งานปกครอง 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
- งานนิติการ 
- งานกิจการพาณิชย์ 
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

- งานบริหารงานคลัง 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานสถิติการคลัง 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 

 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานการโยธา 
- งานวิศวกรรมโยธา 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานเครื่องจักรกล 
- งานส ารวจและออกแบบ 
- งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
- งานช่างสุขาภิบาล 

- งานแผนงานและโครงการ 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานกิจการโรงเรยีน 
- งานวิชาการ 
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
- งานการศึกษาในระบบ 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
  วัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมคณุภาพการศึกษา 
- งานนิเทศน์การศึกษา 
- โรงเรียน 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

          โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน  
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หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานการเจ้าหน้าที่ งานอ านวยการ งานปกครอง 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานนิติการ 

งานกิจการพาณิชย์ งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

- นักทรัพยากรบุคล ชก. (1) - นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (1) 
- ผู้ช่วยจพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1) 

- นิติกร ปก. (1) - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (1) 
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (ลูกจ้างประจ า) (1)   
 
- ผู้ช่วยจพง.ธุรการ (ภารกิจ)(1) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (1) - นักพัฒนาชุมชน ชก. (1) 
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (1) 
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาด (ภารกิจ) (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (1) 
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 

- นักวิชาการเกษตร ชก. (1) 

โครงสร้างส านักปลดั อบต. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 
จ านวน 1 - - 2 4 - - 1 1 - 1 2 3 15 
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งานบริหารงานคลัง งานพัฒนารายได้ 

งานแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

งานผลประโยชน์ 
และกจิการพาณิชย ์

งานการเงินและบัญชี 

งานระเบียบการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 

งานสถิติการคลัง 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
  (ภารกิจ) (1) 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
  (ปง./ชง.) (1) 

- นักวิชาการพัสดุ ชก. (1) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1) - เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  
  (ปง./ชง.) (1) 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 
จ านวน 1 - - - 2 - - 2 - - - 1 - 6 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
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งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานผังเมือง 

งานการโยธา งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค 

งานเครื่องจักรกล 

งานส ารวจและออกแบบ 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานช่างสุขาภิบาล 

- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1) 

- นายช่างโยธาอาวุโส (1) - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) - นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปก. (1) 
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 

- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - 2 - 1 - 1 2 8 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
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งานแผนงานและโครงการ งานบริหารการศึกษา งานกิจการโรงเรียน งานวิชาการ 

งานการศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

งานการศึกษาในระบบ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการศกึษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมคุณภาพการศกึษา งานนิเทศน์การศึกษา โรงเรียน 

- นักวิชาการศึกษา ปก. (1) 

- ครู คศ.1 (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกจิ) (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ตน้ กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 1 - - - - - - 2 1 6 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 
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11. บัญชแีสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์ รป.ม. 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 462,000 84,000 84,000 646,560 
    (นักบริหารงานท้องถ่ิน)   (นักบริหารงานท้องถ่ิน)  (38,500x12) (7,000x12) (7,000x12)  
             

 

ส านักปลัด อบต. 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 - - 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 393,600 42,000 - (ว่างเดิม) 
    (นักบริหารงานท่ัวไป)   (นักบริหารงานท่ัวไป)  (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)  435,600 
             

2 นางนฏกร ดวงดอก บธ.บ. 13-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 13-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 354,840 - - 344,280 
  (การจัดการทั่วไป)       (28,690x12)    
             

3 น.ส.ชนิดาภา กันทะวงค์ รป.ม. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 362,640 - - 362,640 
          (30,220x12)    
             

4 น.ส.วรัญญา ณ เชียงใหม่ รป.ม. 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 336,360 - - 336,360 
         (28,030x12)    
             

5 นางสาวศุทธินี ใจค า น.ม. 13-3-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 13-3-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 222,240 - - 222,240 
         (18,520x12)    
             

6 นายศักดา สุภาธาดา วทบ. 13-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ช านาญการ 13-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ช านาญการ 317,520 - - 317,520 
  (การเกษตร)       (26,460x12)    
             

7 น.ส.พิมลพรรณ อิ่นค าแสง ค.บ. 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 376,080 - - 376,080 
  (สังคมศึกษา)       (31,340)    
             

8 - - 13-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 13-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900 - - (ว่างเดิม) 
         (ค่ากลางเงินเดือน)   297,900 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

9 นายวิษณุกร เอกะวัน ปวส. 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ช านาญงาน 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ช านาญงาน 275,040 - - 275,040 
  (เทคโนโลยี  สาธารณภัย   สาธารณภัย  (22,920x12)    
  โทรคมนาคม)           
 ลูกจ้างประจ า            

10 นายสุจิน จันทร์อ้าย ปวส. - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา - - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา - 214,560 - - 214,560 
  (ช่างยนต์)  สาธารณภัย (กลุ่มสนับสนุน)   สาธารณภัย (กลุ่มสนับสนุน)  (17,880x12)    
 พนกังานจ้างตามภารกิจ            

11 น.ส.ธีระวรรณ ทองประเสริฐ ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 162,600 - - 162,600 
  (ช่างส ารวจ)       (13,550x12)  -  
             

12 นายชลธิศ ธาดา ปวส. - พนักงานขับเครื่องจักรกล - - พนักงานขับเครื่องจักรกล  152,760 - 6,660 159,420 
  (ช่างยนต์)  ขนาดเบา   ขนาดเบา  (12,730x12)  (555x12)  
             
 พนกังานจ้างทั่วไป            

13 น.ส.กมลชนก ว่ันนะ บธ.บ. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000 
  (ภาษาจีนธุรกิจ)       (9,000x12)  (1,000x12)  
             

14 นางสาวภัทรวดี เรือนใจ วท.บ. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000 
  (สาธารณสุข)       (9,000x12)  (1,000x12)  
             

15 นายเอกชัย ปู่ค า ปวช. - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - 12,000 120,000 
  (ช่างไฟฟ้า)       (9,000x12)  (1,000x12)  
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กองคลัง 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 - - 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 393,600 42,000 - (ว่างเดิม) 
    (นักบริหารงานการคลัง)   (นักบริหารงานการคลัง)  (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)  435,600 
             

2 นางดวงดาว เสน่ห์ดี บธ.ม. 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 362,640 - - 362,640 
          (30,220x12)    
             

3 น.ส.พัชรี เดือยพิมพ์ บธ.บ. 13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 311,640 - - 311,640 
  (การบัญชี)       (25,970x12)    
             

4 - - 13-3-01-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 13-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 297,900 - - (ว่างเดิม) 
         (ค่ากลางเงินเดือน)   297,900 
             

5 - - 13-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 13-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900 - - (ว่างเดิม) 
         (ค่ากลางเงินเดือน)   297,900 
 พนกังานจ้างตามภารกิจ            

6 นางวิไลวรรณ กันทะสอน ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 178,440 - - 178,440 
  (การบัญชี)       (14,870x12)    
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กองช่าง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 นายสาทิตย์ บุญมี บธ.บ. 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 442,320 42,000 - 442,320 
  (การจัดการ  (นักบริหารงานช่าง)   (นักบริหารงานช่าง)  (36,860x12) (3,500x12)   
  งานก่อสร้าง)           
             

2 - - - - - 13-3-01-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. - - - (ก าหนดเพิ่ม) 
             
             

3 นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส บธ.บ. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 329,760 - - 329,760 
  (การจัดการ       (27,480x12)    
  งานก่อสร้าง)           
             

4 - - 13-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง./ชง. 13-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - - (ว่างเดิม) 
         (ค่ากลางเงินเดือน)   297,900 
             

5 น.ส.สุกัญญา สุริยะวงค์ ปวส. 13-3-05-4201-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 13-3-05-4201-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 165,120 - - 165,120 
  (การโรงแรม)       (13,760x12)    
             
 พนกังานจ้างตามภารกิจ            

6 นายสุรเดช เชษฐชมภู ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 138,000 - 21,420 159,420 
  (ช่างก่อสร้าง)       (11,500x12)  (1,785x12)  
             
 พนกังานจ้างทั่วไป            

8 นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร ปวช. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000 
  (ช่างอิเล็ก       (9,000x12)  (1,000x12)  
  ทรอนิกส์)           
             

9 นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง ปวส. - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000 
  (คอมฯธุรกิจ)       (9,000x12)  (1,000x12)  
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ ชื่อ-สกุล คณุวุฒิการศกึษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี กศ.ม. 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 396,000 42,000 - 438,000 
  (การบริหาร  (นักบริหารงานศึกษา)   (นักบริหารงานศึกษา)  (33,000x12) (3,500x12)   
  การศึกษา)           
             

2 นายกชกร แสนทาโจ ศศ.บ. 13-3-08-2107-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 13-3-08-2107-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 207,480 - - 207,480 
  (ประวัติศาสตร์)       (17,290x12)    
             
 พนกังานครู อบต.            

3 ว่าที่ ร.ต.หญิง นิตยา จันชัย ค.บ. 13-3-08-6600-218 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 13-3-08-6600-218 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 250,200 - - 250,200 
  (การศึกษา       (20,850x12)    
  ปฐมวัย)           
             
 พนกังานจ้างตามภารกิจ            

4 น.ส.สุพิทย์ มะลิแก้ว ค.บ. - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 157,920 - 1,500 159,420 
  (การศึกษา       (13,160x12)  (125x12)  
  ปฐมวัย)           
             

5 นางเครือวัลย์ เชียงแรง ปวส. - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 120,960 - 24,000 144,960 
  (คอมพิวเตอร์       (10,080x12)  (2,000x12)  
  ธุรกิจ)           
             
 พนกังานจ้างทั่วไป            

6 น.ส.ภาพร วราห์ค า บธ.บ. - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 - 12,000 120,000 
  (คอมพิวเตอร์       (9,000x12)  (1,000x12)  
  ธุรกิจ)           
             
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คณุวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดอืน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหนง่ ระดบั เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหนง่ 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอืน่ๆ 

 พนกังานส่วนต าบล            
1 - - - - - 13-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - - - (ก าหนดเพิ่ม) 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

 

  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
กล่าวคือ 
 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะขแง
เครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบแทนสนองความต้องการของ 
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิตัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ  
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือ 
ให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ 
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ 
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ 
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 
เหมาะสมกับบทบาทของตน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอตัราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  ารอ้น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

4.  การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 

เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

 

 

  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล                
โป่งน้ าร้อน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วยรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 


