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แผนอัตราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ.2564 – 2566 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                    
( พ.ศ.2564 – 2566 ) เพื่อท่ีจะวางแผนในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
เพื่อปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก โดย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก. อบต.)  เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติ เห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  3.  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)   ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม
ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 สิงหาคม  2545  ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยให้เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง     วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล      วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน   วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน   



จัดท ากรอบอัตราก าลัง    และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  4.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ี
ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานท่ัวไป ตามข้อ 1   และตามประกาศก าหนด  ตามข้อ  2   ซึ่งคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งท่ี 
5 / 2545  เมื่อวันท่ี  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ได้ลงนาม เมื่อวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2545 

  5. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  -  2566  ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างท่ีเหมาะสม ไม่ซ  าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ 

2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความค้าค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ี
ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรท่ี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วย  
นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และปัญหาสภาพพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกบรรลุตามพันธกิจท่ีต้ังไว้จ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างาน
ในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคตรวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 จัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ัน
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักกากรแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะจ้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
 

 



  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสม
ติฐานว่า งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและใช้เวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาท่ีใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณ
เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกล่ียอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 
ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างท่ีมาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายใน
ส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
ซึ่งมุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกล่ีย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ี
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ท้ังๆท่ีใช้ต้นทุนท่ีไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ี
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะจ้อง 
มีการเกล่ียอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/
ลดลง 
 



4. สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ละความต้องการของประชาชน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีสภาพปัญหาของเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบและความต้องการ
ของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชน
อย่างแท้จริง  เช่น  

 
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

สภาพปัญหา 
(1)การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็นถนนดินลูกรัง  หินคลุกและ
ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ผิวจราจรช ารุด  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก 

(2) ราษฎรบางหมู่บ้านยังไม่มีน้ าประปาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
(3)  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรผุ้
ใช้เส้นทางและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
(4)  ราษฎรบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(5)  ราษฎรไม่มีภาชนะในการเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

                          (6)  อาคารเอนกประสงค์ไม่ไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมของหมู่บ้าน 
 

ความต้องการ 
   (1)  จัดงบประมาในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมถนนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น 
   (2)  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น/ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติม 
   (3)  ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม 
   (4)  จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมแหล่งกักเก็บ
น้ า 
   (5)  จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
   (6)  จัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตลอดจนซ่อมแซมอาคารท่ีมี
อยู่ให้สามารถใช้งานได้ 
 

4.2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
สภาพปัญหา 

   (1)  แหล่งน้ าธรรมชาติต้ืนเขิน   น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
   (2)  ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าท่ีมีอย่างเต็มท่ี 
   (3)  ไม่มีทางระบายน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาติ 
   (4)  ราษฎรขาดระบบชลประทานท่ีดี 
   (5)  ราษฎรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
   (6)  ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนสูงแต่ราคาผลผลิตตกต่ า 
   (7)  ราษฎรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
 



   (8)  ราษฎรขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การแปรรูปผลผลิต
และการรวมกลุ่มจัดต้ังรัฐวิสาหกิจในชุมชน  เป็นต้น 
   (9)  แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 

ความต้องการ 
(1)  ขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ  ในพื้นท่ี 
(2)  จัดหางบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพื้นท่ี 
(3)  จัดหางบประมาณก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
(4)  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
(5)  ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
(6)  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวให้สวยงามยิ่งขึ้น 
(7)  ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(8)  แต่งต้ัง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
(9)  จัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

4.3  ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สภาพปัญหา 
 (1)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช ารุด  ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 (2)  แผนการศึกษาของศูนย์เด็กเล็กยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (3)  บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 (4)  ส่ือวัสดุการศึกษามีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 (5)  ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 (6)  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานการศึกษาค่อนข้าง
น้อย 
 
ความต้องการ 
 (1)  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (2)  จัดท าแผนการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (3)  จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
 (4)  จัดหาส่ือวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (5)  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแก่ผู้น า  และประชาชนในพื้นท่ี 
 (6)  การจัดงานวันวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอผู้ปกครองและน าเสนอผล
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



4.4  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
สภาพปัญหา 

(1)  การป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าท่ีควร 
(2)  ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตต์  ส่งผลต่อการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่น 
(3)  การส่งเสริมการร่วมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มบทบาทสตรีของต าบลแม่พริกมี

น้อย 
(4)  การปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ยังไม่ท่ัวถึง 
(5)  ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 
(6)  ชุมชนมีสถานท่ีออกก าลังกายและท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ 

 
ความต้องการ 

   (1)  จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
   (2)  จัดงบประมาณในการส่งเสริม  ฟื้นฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  อันดี
งามของท้องถิ่น 
   (3)  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการร่วมกลุ่มพัฒนาสตรีในต าบล 
   (4)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อสม.และสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 
4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 
   (1)  ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   (2)  ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
   (3)  ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ 
 

ความต้องการ 
   (1)  รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
   (2)  รณรงค์การลด  ละเลิก  การเผาในท่ีโล่ง 
   (3)  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  
การปลูกป่า  การปลูกหญ้าแฝก  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  การปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น 
 

4.6  ด้านการเมืองการบริหาร 
สภาพปัญหา 
 (1)  ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
 (2)  ประชาชนไม่เข้าใจการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 (3)  บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 (4)  ไม่มีอาคารท่ีท าการท่ีเหมาะสม  และวัสดุครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 
 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บรายได้เองได้น้อย 



ความต้องการ 
 (1)  การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง  การปกครอง 
 (2)  จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 (3)  จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในส านักงาน  ตลอดจน
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 (4)  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
 (5)  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 



5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบริหารต าบลแม่พริกจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
จริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิคการ 
SWOT เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุก
ตามในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสาสมารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูล 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(5) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้าง

พื้นฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนาอีกท้ังท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก ยังเหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเช่ือมโยงกับต าบล อ าเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ( ล าปาง 
เชียงใหม่ เชียงราย  ) นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกยังมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  

 



จุดอ่อน 
หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล เช่น หมู่ท่ี 4  , 5  และหมู่ท่ี  6  ถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านส่วนมากยังเป็น

ถนนลูกรัง  จึงท าให้การคมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป - มาค่อนข้างล าบากและมีพื้นท่ีกว้างท าให้การ
บริการโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และการขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากอยู่
ห่างไกลจึงต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน  

โอกาส 
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินหน้าท่ี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปา

ส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
สามารถด าเนินการได้ เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การขยายไฟฟ้าและประปา อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถ
ด าเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคคลกรในการด าเนินงาน   

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนด
ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

อุปกรณ์และผู้เช่ียวชาญในการฝึกสอนกีฬา และชาวไทยภูเขายังขาดความรู้ด้านการคุมก าเนิด และร้อยละ 
45.47 ของครัวเรือนท้ังหมด ยังเป็นครัวเรือนท่ียากจน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่ เช่น 
Covi-19 เป็นโรคท่ีมีระดับความรุนแรง ท้องถิ่นเองยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ งบประมาณ และความพร้อมใน
การรับมือระยะยาว อีกท้ังกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ 

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานพยาบาล ตลอด

ท้ังสถาบันทางศาสนาท่ีสามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรท่ีสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย 

 

 



อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพท้ังด้าน

โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาท่ีลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิ ยมในสังคมเปล่ียนไป เยาวชนมีพฤติกรรม
เลียนแบบ  กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง 

อบต.แม่พริกมีหลักการท างานโดยมุ่งไปท่ีให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได้  อบต.แม่พริก   จึง
มีความพยายามท่ีจะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา  มีการจัดต้ังศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง มีการแต่งต้ังประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรวมท้ังให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  งานสืบสานประเพณียี่เป็ง  เป็นต้น  
จึงท าให้จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ 
นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะท่ีเสริม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้  ในอบต.แม่พริกจะมีการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนทุกเดือน  เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วน  จึงท าให้
การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ   
และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝ่ายท้ังฝ่ายบริหาร 
สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชน

ยังขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย  และ
การติดต่อส่ือสารกับชาวไทยภูเขายังมีปัญหาเรื่องภาษา  และการเดินทางเนื่องจากอยู่ห่างไกล   

 
 

 



โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่น
ไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมี
ปัญหาความเหล่ือมล้ าของอ านาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับท่ีต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจากกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการท่ีส่ังการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(3) การท่องเท่ียว 
(4) การผังเมือง 
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

ได้แก่ ข้าว , ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ , ขิง , ล าไย , ล้ินจ่ี ,เมี่ยง , กาแฟ  และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่สวยงาม และยังมีกลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินค้า OTOP ท่ีมีคุณภาพ 

จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงาน

หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการต้ังกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการ
พัฒนาอาชีพและการแปรรูป  

 
 

 



โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปล่ียนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี

ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพิ่มข้ึน และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สิน

ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ท าให้ความ ต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  

 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(5) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และมีโครงการท่ีจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังมีการออกข้อบัญญัติการติดต้ังบ่อดักไขมัน น้ าเสียในอาคาร  

จุดอ่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ยังขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรู้เฉพาะทางในการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมา  ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  การด าเนินงานท่ีผ่านมาไม่สามารถประเมินผล
งานของกลุ่มเป้าหมาย  และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็น
ส่ิงแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นท่ีมาก  การ
ใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และท่ีส าคัญประชาชนยัง
ไม่ให้ความความร่วมมือในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเท่าท่ีควร  เช่น  การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการรณรงค์กันต้ังแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน  ตลอดท้ังการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มีการต้ังเครือข่าย
คนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

 



อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม

ขยะและมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เช่น  
ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  เป็นต้น 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  
จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้บริหารก็ให้
ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจ าปีชาวไทยภูเขา  

จุดอ่อน 
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ถึงแม้จะมีบุคคลกรตาม

โครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์ ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา  

โอกาส 
ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สรวย มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ต้ังแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  เทคนิค ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการ

จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาอาจท าให้วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปล่ียนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

 
 
 
 



5.7 ด้านการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา 
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

(5)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร 

(6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(7)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อื่น  
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จุดแข็ง  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก

ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลส่งเสริม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 



4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานท่ีเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน  เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดซื้อจัด
จ้าง  ฯลฯ 

ภารกิจท้ัง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ      
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นส าคัญ 
 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
“คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า   พัฒนาความสันติสุขสมานฉันท์อย่างยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2.การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพื้นบ้านครบวงจร 
  3.เพิ่มจัดความสามารถและทักษะด้านอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน 5 ดาว 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน 
  3.จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  5.ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
   



  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
  2.พัฒนาทางด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.งานฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนและป่าต้นน้ าล าธาร 
  2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดล้อม 
  3.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  

  5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย 
  2.อนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป 
  3.สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในต าบล 
  4.จัดสร้างองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
  5.จัดท าแผนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรองรับ 
                        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
 

  6.ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.สนับสนุนประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
  2.สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 
  3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

  4.เสริมการพัฒนาคุณชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.งานก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
                     2.การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  3.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย / พรบ.ควบคุมอาคาร  แก่ประชาชน 
  4.ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและวางแผนการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ 

 
 

 
 
 



วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
        1. วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
 เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา  น าการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

        2. พันธกิจ 
  1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าทางการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตรและ
อุตสาหกรรม การขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารจัดการน้ า โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานทดแทน 
  2. ด ารงไว้ซึ่งฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดี การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ีปกติและชายแดน ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 5. ส่งเสริมการน าเอาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เพื่อการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

 

3. เป้าประสงค์  
  1. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและการด าเนินวิถีชีวิตของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
  2. ด ารงไว้ซึ่งฐานวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีมั่นคง 
  3. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
  4. เสริมสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
  5. ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย 
1. วิสัยทัศน์ 

  ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข 
 

2. พันธกิจ 
  1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
  2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
 

  



  3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ท างานอย่างมืออาชีพ 
  4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถพึ่งตนเองได้ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบ
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 
 

3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   2. ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
   3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อส่ือสาร 
   4. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมร่วมกับสถาบันทางศาสนา 
   6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของจังหวัด 
4. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ส่งเสริมการทะบุบ ารุงศาสนาและจริยธรรม 
6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
7. พัฒนาสถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ

บริการประชาชน 
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน 

   3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในชุมชน 



 4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

   5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
             การเกษตรและอุตสาหกรรม 
   6. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและ 
  อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
   7. ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมระบบ 
  การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
   2. สนับสนุนการป้องกันและบ าบัดมลพิษส่ิงแวดล้อม 
   3. ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
  ใจ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

2. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ 
  และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจรเพื่อรองรับการคมนาคมภายใน 
จังหวัด 

4. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ 
ต่อการอุปโภคบริโภค 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการ 
  ยอมรับของทุกภาคส่วน 
   3. พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
   4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
   5. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
   7. ส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8. บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



   9. สร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเป็น 
  ภาพรวมทั้งจังหวัด 
   10. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไข 
  ปัญหาจราจรและการบริหารจัดการ 
   11. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด 
   12. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   13. พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่ นและ
ประชาชนในจังหวัด 
   14. สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอแก่การท าการเกษตรของประชาชน   โดยขุดลอกคูคลอง  และ

ปรับปรุงคลองส่งน้ า  สร้างระบบท่อส่งน้ า  เพื่อน าน้ าท่ีไหลมาจากแม่น้ าลาวที่อยู่ในเขตต าบลแม่พริกกระจาย
ให้ท่ัวพื้นท่ีการเกษตรท่ียังขาดแคลนน้ าให้สามารถมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ 

2. สร้างแหล่งรองรับน้ าตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น และหาแหล่งน้ าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
หมู่บ้าน รวมตลอดถึงการก่อสร้างระบบประปา ขยายประปา ซ่อมแซม ระบบส่งน้ า กรองน้ า ขุดสระกักเก็บน้ า 
ขุดเจาะบ่อบาดาลท้ังน้ าต้ืนและน้ าลึก เพื่อน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค 

  3.  ก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารงุรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า ใน
เส้นทางคมนาคมสายหลัก  เส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและตรอก ซอย ในทุกหมู่บ้านให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 4.  พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
สันญาณเตือนภัยตามทางแยก และถนนสาธารณะภายในต าบล 

  5. ส่งเสริมให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตต าบลเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 

    2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   
ดังนี ้

   1.1 เด็กและเยาวชน 
     -  ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้เด็ก เยาวชนมีบทบาท มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็น บทบาทหน้าท่ีของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนใน
ระดับต าบลและการแลกเปล่ียนความคิดในระดับทวิภาคี 
    - ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ สร้างทักษะในการเรียนรู้ตามช่วงวัย ตลอดจน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น  การฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด  ฟุตบอลแม่พริกพรีเมียร์ลีก    การ 
ฝึกอบรมค่ายวัฒนธรรม  ฝึกอบรมด้านสิทธิเด็กและกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน  การพัฒนาอาชีพ เป็น
ต้น 
    -  สนับสนุนและจัดหางบประมาณช่วยเหลือเด็ก เยาวชนท่ียากจน ยากไร้ด้อย
โอกาส ถูกทอดท้ิง ก าพร้าหรือประสบปัญหาทางสังคมและปัญหาอื่น ๆ เพื่อให้สามารถให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
และพึ่งพาตนเองได้อย่างปกติ 



             - ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ อาทิเช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  เครือข่ายเด็กติดเช้ือและเด็ก
ด้อยโอกาส  เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิหรือการใช้แรงงานเด็ก  เป็นต้น 
        1.2  สตรี 
     -  ส่งเสริม  สนับสนุน และจัดหางบประมาณในการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
สตรี อาทิเช่น  กลุ่มเย็บผ้า สายใยรักแห่งครอบครัว  กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และ
หัตถกรรมพื้นบ้านต่าง ๆ เป็นต้น 
     - ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้สตรีมีบทบาท   มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดับต าบลและการแลกเปล่ียนความคิดในระดับทวีภาคี อาทิเช่น กิจกรรมวัน
สตรีสากล  วันแม่แห่งชาติ   การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   การฝึกอมให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
สตรี เป็นต้น 
         1.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  
      -  ให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์อย่างท่ัวถึงและครบถ้วนทุกคน 
      -  สนับสนุนและจัดหางบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส หรือประสบปัญหาทางสังคมและปัญหาอื่น ๆ เพื่อให้สามารถให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างปกติ 
      - สนับสนุนและจัดหาวัสดุทางการแพทย์ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินและป้องกันปัญหายา
เสพติด    
                   โดยการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน เฝ้าระวังตลอดจนการให้ความรู้และความช่วยเหลือผู้ประสพ
ปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น   ศูนย์อ านวยการป้องกันปัญหายาเสพติด  ศูนย์อ านวยการป้องกันปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  ศูนย์อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน  หน่วยต ารวจอาสาหรือต ารวจบ้าน  เป็นต้น 
 

  3. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีงาม   
                   โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  การฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมประเพณีส าคัญของหมู่บ้าน การจัดงานภาคี
ชุมชนในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม      ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มภูมิปัญหาท้องถิ่น อาทิเช่น  งานภาคีชุมชน งาน
สืบชะตาถวายในหลวง  การเล้ียงผีขุนน้ า  งานวันสรงน้ าพระธาตุ  งานบุญปอยหลวง  งานสลากภัตต์  การรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  สนับสนุนงบประมาณกลุ่มสมุนไพรพืน้บ้าน กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ 
เป็นต้น 

      4.  ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนา  และจริยธรรม  
               โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน  ผู้บริหาร   พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้น าท้องท่ีและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิเช่น  โครงการธรรมะสัญจร  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานและลูกจ้าง  โครงการอุปสมบทภาค
ฤดูร้อน  ประเพณีแห่เทียนพรรษา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  การทอดกฐินผ้าป่า ฯลฯ เป็นต้น 



   5. ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
           โดยการจัดหางบประมาณและจัดกิจกรรมให้ความรู้     ฝึกทักษะในด้านการกีฬา    และ
นันทนาการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค    เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมวัยและ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้กีฬาเป็นตัวเช่ือม  อาทิเช่น 
กีฬาแม่พริกสัมพันธ์  ฟุตบอลเยาวชนแม่พริกพรีเมียร์ลีก  โครงการปันจักรยาน  การก่อสร้างลานกีฬา เป็นต้น 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในต าบลแม่พริกเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคภัย   
  โดยการจัดหางบประมาณและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ กองทุน สปสช.ต าบลแม่พริก ศูนย์
พัฒนาครอบครัว ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน       ในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน 

                                                                                                                     
สุขภาพ อนามัย การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ      การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วย
ในชุมชน และการจัดให้บริการรถรับส่งผู้ป่วย   อาทิเช่น    กลุ่ม อผส.   กลุ่ม อสม.  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ออกก าลังกายผู้สูงอายุ  การคัดกรองโรคการตรวจเบาโรคหวานและความดัน  การพ่นหมอกควันและรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  การฉีดวัคซีนแก่สัตว์เล้ียงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
 

   3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
                     โดยการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด  ในลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

-  จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   โดยให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาโดยมีการน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรม 
จริยธรรมบรรจุไว้ในเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน 

- สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณภาพให้กับนักเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้อย่างครบถ้วนท่ัวถึงทุกคน 

- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา วัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

- สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนตลอดจน 
จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

- ส่งเสริมและจ้างนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานในช่วงปิดภาคเรียนในกิจการของ อบต. 
- ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจัดให้มีกิจกรรมการอบรมการฝึก  ทักษะ

พื้นฐานของการเล่นกีฬาทุกประเภท ในช่วงปิดภาคเรียน 
     - จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ให้ประชาชนประจ าต าบลสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตา่ง ๆ 
      - สนับสนุนการเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 



          2. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                   โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษา  ได้รับการเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับท่ี
สูงขึ้น  เพื่อให้น าความรู้มาพัฒนางานด้านการศึกษา  
 

   4. นโยบายการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและก่อตั้งกลุ่มกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน 
(SML )  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้รู้จักการออมและมีแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในชุมชน 
  2. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตผล ผลิตภัณฑ์สินค้าทาง
ทางการเกษตร ในลักษณะการสร้างกลุ่มอาชีพ หรือสินค้าโอท็อบ             ( OTOP ) 

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน โดยให้ความรู้ผ่านศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล  ศูนย์อินเทอร์เน็ตต าบล  ฯลฯ 

 
4. ลดรายจ่ายของประชาชนในส่ิงท่ีไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ     ให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลดต้นทุนการผลิตปรับเปล่ียนวิธีการ
ผลิตยึดหลักธรรมชาติหรือเกษตรแบบอินทรีย์    เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน  การส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้  การแจกพันธุ์ปลา  การท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ  
  5. มีการจัดการให้ความรู้ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ พัฒนาอาชีพ การศึกษาดูงาน 
เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนความรู้และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ 
  6. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
และสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในชุมชน   
 

   5. นโยบายการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ โดยเร่งให้มีการปลูกป่าไม้ เพิ่มขึ้นควบคู่กับการ
ป้องกันการลักลอบบุกรุกท าลายป่าและสัตว์ป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชนโดยให้คนอยู่
กับร่วมกับป่า ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด าริ เพิ่มความชุ่มช่ืนของป่าไม้โดยการสร้างฝายแม้ว ฝายชะลอ
น้ า 
  2. ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยการจัดระบบการก าจัดขยะ ของเสียอันตราย ลด
มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กล่ิน และเสียง 
  3. ฝึกอบรม จัดการให้ความรู้ สร้างจิตรส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าไม้ และการ
ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้  ฝึกอบรม และระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัย 
 

6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิาร 
  1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่ง
องค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริท้ังปวงไว้เหนือเกล้ากระหม่อม พร้อมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็น



รูปธรรม และส่งเสริมเผยแพร่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อให้ประชาชนในต าบลเป็นสังคม
แห่งการรู้รักสามัคคีและด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
  2. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล โดยการจัดเวที
รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดับหมู่บ้าน ต าบล เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา    แผนการ
ด าเนินงาน แผนพัฒนาต าบลท้ังระส้ันและระยะยาว  
  3. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับ
ของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
  4. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ    และส่งเสริมสนับสนุนการน า
คุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา         มาใช้ในการบริหารองค์กรและใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และการสร้างจิตสาธารณะในองค์กรและสังคม 
  5. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ มีความรู้  สามารถน ามาพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารผู้น าท้องท่ีและท้องถิ่น  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.  การศึกษาดูงาน  การส่งเสริม
การศึกษา การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  เป็นต้น 
  6. พัฒนากระบวนการในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณให้บริหารอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกัน 
  7. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ผลการ
ด าเนินงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

ผลการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
  
สรุปจากปัจจัยภายใน 

 จุดแข็ง (Strength =  
          1. เป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน  ท าให้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ี  และสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
 2.  มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ท้ังด้านการเงิน การคลัง บุคคล  ท าให้การบริการ
ประชาชน  มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ       

3.  มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพื่อน ามาพัฒนาท้องถิ่น     
4.  สามารถออกข้อบัญญัติใช้บังคับในพื้นท่ีได้เอง      
5.  องค์กรประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ  สนับสนุน  ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
  จุดอ่อน  (Weakness  =  W)         
1. ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ

หน้าท่ี จิตส านึก และความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่น      
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติใน

ระบบการบริหารสมัยใหม่ เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง     



3. งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนามีจ ากัดและกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนปฏิบัติเข้มงวดเกินไป
โดยเฉพาะภารกิจถ่ายโอน  ท าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม   

4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรในต าบลไม่เข้มแข็ง  ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองราคาผลผลิต  
5. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่ า และมีหนี้สินมาก 
6. วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในต าบลมีการเปล่ียนแปลงไปในทางลบ    
7. การจัดการด้านตลาด การผลิต และรูปสินค้า ไม่มีประสิทธิภาพ     
8. ระบบสารสนเทศยังไม่ท่ัวถึงและไม่มีประสิทธิภาพ     

 9. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายส่ิงแวดล้อม     
 
สรุปจากปัจจัยภายนอก  
   โอกาส  (Opportunity = O) 

1. รัฐให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ            

2. รัฐบาลให้ความส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและยาเสพติด 

  
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น        
5. ประชาชนมีความต่ืนตัวด้านการเมืองและการบริหารงาน  และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาก

ขึ้น            
6.เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นผลให้ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับท้ัง

ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ภารกิจด้านเศรษฐกิจและภารกิจด้านสังคม 
  อุปสรรค / ข้อจ ากัด  (Threat = T)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บรายได้เองได้น้อย      
2. งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินการโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณสูงไม่สามารถ

ด าเนินการได้                
3. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีข้อจ ากัดหรือมีกฎเกณฑ์เข้มงวดเกินไป   
4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า        
5. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร      
6. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ  
7. กฎระเบียบบางฉบับ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที   
8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
 การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ 

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

จุดแข็ง 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีใกล้องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. มีอายุเฉล่ีย ๒0-53 ปี  เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเส่ียงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  

 

จุดอ่อน 
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 

 

โอกาส 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล อุทิศตนได้ ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะตัวแทน 

 

ข้อจ ากัด 
๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 

    ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ๓.  พื้นท่ีกว้างท าให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ ชุมชนจ ากัด                                                                                       
    ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

 
การวิเคราะห์บุคลากรในระดับองค์กร 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี   
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้      
3. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว     
4. มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี     
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี    
6. มีระบบบริหารงานบุคคล     



                                                                                       

จุดอ่อน 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นายช่าง 

ส่ิงแวดล้อม  นิติกร สาธารณสุข      
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
 

โอกาส 
1. ประชาชนร่วมมือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดีมาก 
2. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน        
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท าให้รู้สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชน

ได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
 

 

ข้อจ ากัด 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทาง

วินัย 
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง    

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้  ความรู้ท่ีมี 
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี  จ านวนประชากร   และภารกิจ 
 

 
 
 

 
 
 

 



 6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจะด าเนินการ  

               องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีภารกิจหลัก  ที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
6.1  การส่งเสริมอาชีพ  การมีรายได้  การมีงานท า  และมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
6.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 

 6.3  การส่งเสริมการเกษตร 
 6.4  การพัฒนาระบบคมนาคมและการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6.6  การฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 6.7  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

               องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีภารกิจรอง  ที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 3.  พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

 



7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ตามคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ได้ประกาศเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
แก้ไขให้เป็นไปตามประกาศการบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามัญแล้ว  ซึ่งประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ลงเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 จึงได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 1  หน่วยงาน  ได้แก่  
 

1. ส านักงานปลัด อบต.   
2. กองคลัง   
3. กองช่าง   
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5. หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
สรุปปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู้สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานท่ีต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ี 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรท้ังอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ 

ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุก 
ระดับ   ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะ
บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลท่ีติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 



ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  การพัฒนาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มท่ี 
 ความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา  ได้
ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปล่ียนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่  
 ( New  public  administration  model )  ท่ีเรียกว่า  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ท่ีได้มีการผสมผสานหลักการ  
กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  แนวคิดการ
บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน  
และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลท่ี 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ประเภทสามัญ   ท้ังนี้ ได้
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ในส่วนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 20 อัตรา พนักงานครู อบต. จ านวน  5 อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวนอัตรา  7  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  จ านวน  
7  อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  6 อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน   45  อัตรา 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงท่ีมีงบประมาณและภารกิจ
หน้าท่ีท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มี
งบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก มีความเหมาะสมแล้วแล้ว 

ที่ อปท. ก าหนดส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2563 

พนักงานส่วน
ต าบล 
(อัตรา) 

พนักงานครู
อบต. 

(อัตรา) 

ลูกจ้างประจ า 
(อัตรา) 

พนักงานจ้าง 
(อัตรา) 

1 อบต.แม่พริก 4 ส่วน 1 หน่วย 46,910,000.- 20 5 - 20 
2 อบต.ป่าแดด 4 ส่วน 1 หน่วย 70,100,000.- 19 9 - 29 
3 อบต.ศรีถ้อย 4 ส่วน 1 หน่วย 42,000,000.- 17 4 - 23 

 
ดังนั้น โดยระยะเริ่มแรกจะมีมาตรการสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 

ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล แม่พริก และด าเนินการปรับเกล่ียอัตราก าลังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีทดแทน
ต าแหน่งท่ีว่างซึ่งยังหาคนมาบรรจุแต่งต้ังไม่ได้ อีกท้ังยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในส่วนราชการ     ในส่วนล าดับต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกซึ่งมีปริมาณงานด้าน
การบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีปริมาณมากพอก าหนดส่วนราชการขึ้นใหม่คือส่วนราชการ กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จะด าเนินการขอเปิดกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรองรับประมาณ
งานเพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกอีกท้ังยังค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 
อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 

  1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  ทางระบายน้ า  สะพาน  ท่ีจอดรถ  ตลอดจนการ
จัดท าป้ายเส้นทางสามภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร  และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.พัฒนางานด้านการผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 

 เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่พริก  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 
1 ดังนี้  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   1  ต าแหน่ง    นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  
1 ต าแหน่ง  และพนักงานจ้าง 2 ต าแหน่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9  ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
           2. การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหล่งน้ า  และระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  การขยายพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน   
          3. ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  กลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ไม่มี
งานท า  กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการท้ังในภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และหัตถกรรม  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด 
  4.  การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นท่ีด้านการผลิต การแปรรูป  การจ าหน่วย
และการตลาด 
  5. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ตาม
ศักยภาพของพื้นท่ีให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ  ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  เชิงเกษตร ส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการ
ให้บริการด้านภาษาเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 



เพื่อให้การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่พริก   มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
ท่ี 2 ดังนี้  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, พนักงานจ้าง 8 ต าแหน่ง   

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่  4  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
            3.  พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน   พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ร่วมกับสถาบันทางศาสนา  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมทางด้านภาษา  และการแต่งกายล้านนา 
            5. ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี  สังคม และค่านิยมล้านนา  
เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
            6.  พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
           7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคเครือข่ายและเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน 
     8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     9. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม   การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี   เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
     10. สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน  ให้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดี คงทน  ถาวร  
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
     11. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุก  ๆ  ด้าน 
      12. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  งาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
      13. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ปัญหา
อาชญากรรม  และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 



       14. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  การสร้างสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

เพื่อให้การพัฒนา ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงเห็นสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดังนี้  หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   ต าแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, พนักงาน
จ้าง 8 ต าแหน่ง   

 และ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ดังนี ้  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นัก
บริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  1 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  5 
ต าแหน่ง  พนักงานจ้าง  5  ต าแหน่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

        1. ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ าเสียในชุมชน  มลพิษทาง
อากาศ  ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
        2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน  ในการด าเนินการอนุรักษ์  
การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้  น้ า  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
       3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน 
       4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check  Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 

 เพื่อให้การพัฒนา ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของประชาชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้
บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดังนี้  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, พนักงานจ้าง 8 ต าแหน่ง   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
       2. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกต้อง  
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 



       3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง  
วิธีการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ทันสมัย  และประชาชนมีส่วนร่วม  
ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  ท้ังนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
      4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้และและเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย  แก้ไขปัญหา
จราจร การลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ 
      6. พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      7. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 

 เพื่อให้การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารเพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่  6 ดังนี้       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 ต าแหน่ง, 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง, หัวหน้าส านักงานปลัด (นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง,ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง, 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง,  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  1 ต าแหน่ง,  
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,นักทรัพยากร
บุคคล (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,  นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.)  
1 ต าแหน่ง, นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง,   เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง,  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง,ครูผู้ดูแลเด็ก 5  ต าแหน่ง, 1 ต าแหน่ง, และพนักงานจ้าง 20 ต าแหน่ง 

 
        พิจารณาตามสภาพปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จึงได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 
2566) ดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
3. หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
5. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
6. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)             (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
8. เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ชง.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 



 

กองคลัง 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
10. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)     (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
11. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)               (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
12. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
13. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)     (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
15. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 
กองช่าง 
16. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
17. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
19.  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
20.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)     (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 

พนักงานครู อบต. 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21. ครู (ครูผู้ช่วย) ศพด.แม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปภัมภ์)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
22. ครู (ค.ศ.1 ) ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
23. ครู (ค.ศ.2) ศพด.แม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปภัมภ์)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
24. ครู (ค.ศ.2) ศพด.แม่พริก 2       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
25. ครู (ค.ศ.2) ศพด.แม่พริก 2       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ส านักงานปลัด อบต. 
26.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1  อัตรา)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
27.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 อัตรา)   (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

กองคลัง 
28. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1  อัตรา)     (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
29. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1  อัตรา)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 
กองช่าง 
30. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1  อัตรา)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
31. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1  อัตรา)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
32. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1  อัตรา)      (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ส านักปลัด 
33. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1  อัตรา)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
34. พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)                (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 
กองช่าง 
35.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  (1 อัตรา)    (กรอบอัตราก าลังเดิม 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
36. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.อิตาเลียนไทยอุปถัมถ์ แม่พริก 1 (3 อัตรา)  (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
37. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด. แม่พริก 1 (1 อัตรา)    (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ส านักงานปลัด 
38. คนงาน (3 อัตรา)                (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
39. นักการภารโรง  (1 อัตรา)       (กรอบอัตราก าลังเดิม) 
 

กองคลัง 
40. คนงาน (2 อัตรา)                (กรอบอัตราก าลังเดิม) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  
2566)    ส่วนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  20  อัตรา พนักงานครู อบต. จ านวน  5  อัตรา  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวนอัตรา  7     อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  จ านวน   7    
อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  6   อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน   45   อัตรา 
 

 
 

 

  

 
 



 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพื้นฐาน
ในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลท่ีท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเล่ือน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีและควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มท่ีหรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธกีารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม ่
                7. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและส่ิงจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี ้
1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีส่ิงส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 

                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีท่ีผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต ส่ิงส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีน ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี ้
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉล่ียวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
 
 



 
 
 
 
 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ช่ัวโมง 
                       (08.30–16.30 น.–เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ช่ัวโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)    82,800  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ช้ิน    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน
ท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ังจ านวนคนท่ีท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 
หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา2. การค านวณจาก
ปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ัง
จ านวนคนท่ีท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ี
ปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนท่ี
ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน  แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณ
แบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มท่ีหรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าท่ี จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดา

แบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
 
จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงได้ก าหนด

ต าแหน่งตามสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ (เอกสารปรากฏตามสถิติประมาณเล่ม 2) 
 

 



โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ

ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 
โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ 
รวมท้ังก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ 
และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพื่อการศึกษา  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  และ
งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน  อบต. ท่ีสังกัดในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน  ยอดเงิน  การท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 

โครงการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ 2564 -2566) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแมพ่รกิ  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

    

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.9 งานกฎหมายและคดี 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.4 งานนโยบายและแผน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.9 งานกฎหมายและคดี 

 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายการเงิน มี 2 งานได้แก่ 
      2.1.1 งานการเงิน 
      2.1.2 งานการบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4  งานธุรการ 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2  งาน ส่งเสริม  การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4 งานธุรการ 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 



อัตราก าลังที่ต้องการแต่ละส่วนราชการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 
4 ส่วนราชการ และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการ
มีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ท่ีประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อน าเอา
จ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากสถิติปริมาณของแต่ละต าแหน่งเพื่อได้ค่า
ปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมท่ีได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละ
สายงาน ดังตาราง   

 
 

ท่ี ส่วน
ราชการ 

ต าแหน่ง ประเภท ระดับ อัตราก าลัง
ที่ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
(อัตรา) 

อัตราก าลัง 
ว่าง 

(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก       

1  ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น กลาง 1 1 -  
2  รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ต้น 1 1 -  
  รวม 2 ต าแหน่ง   2 2 -  

 ส านักงานปลัด อบต. 
1  หัวหน้าส านักปลัด อบต. อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 - 1 (ว่างเดิม) 

1 ก.ค.63 
(รับโอน/ย้าย) 

3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก 1 1 -  
4  นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 1 - 1 (ว่างเดิม) 

27 พ.ย.62 
(รับโอน/ย้าย) 

5  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ท่ัวไป ปง./ชง. 1 1 -  
6  เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปง./ชง. 1 1 -  
7  เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ท่ัวไป ปง./ชง. 1 1 -  

8  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

- 1 1 -  

9  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

- 1 1 -  

10  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

- 1 1 -  

11  พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

- 1 1 -  

12  คนงาน พนักงานจ้างท่ัวไป - 3 3 -  
13  นักการภารโรง พนักงานจ้างท่ัวไป - 1 1   

  รวม 13 ต าแหน่ง   14 12 2  
         



 กองคลัง 
1  ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 1 -  
 ฝ่ายการเงิน 

2  หัวหน้าฝ่ายการเงิน อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 - 1 (ว่างเดิม) 
1 ก.ค.63 
(รับโอน/ย้าย) 

3  นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก./ชก. 1 1 -  
4  นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปก./ชก. 1 1 -  
5  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปก./ชก. 1 1 -  
6  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ท่ัวไป ปง./ชง. 1 - 1 (ว่างเดิม) 

ร้องขอใช้ กสถ. 

7  เจ้าพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปง./ชง. 1 1 -  
8  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและ

บัญช ี
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
- 1 1 -  

9  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

- 1 1 -  

10  คนงาน พนักงานจ้างท่ัวไป - 2 2 -  
  รวม 10  ต าแหน่ง   11 9 2  
 กองช่าง  

1  ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 - 1 (ว่างเดิม) 
ขอใช้ กสถ. 

2  นายช่างโยธา ท่ัวไป ปง./ชง. 1 1 -  
3  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
- 1 1 -  

4  ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

- 1 - 1 (ว่างเดิม) 
1 พ.ค. 63 

อยู่ระหว่างขอ
ความเห็นชอบ   

ก.อบต.ชร 
5  พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง 
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
- 1 - 1 (ว่างเดิม) 

1 มี.ค. 63 
อยู่ระหว่างขอ
ความเห็นชอบ   

ก.อบต.ชร 
  รวม 5 ต าแหน่ง   5 2 3  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 1 -  

2  นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 1 1 -  
 ศพด.อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์ แม่พริก 1 

3  ครู 
(เงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย) 

พนักงานครู อบต. ครู 
ผู้ช่วย 

1 - 1 (ว่างเดิม) 
ร้องขอใช้ กสถ. 

  ครู 
(เงินเดือนอันดับ คศ.2) 

พนักงานครู อบต. ค.ศ.2 1 1 -  

 ศพด.บ้านป่าเมี้ยงแม่พริก 
4  ครู 

(เงินเดือนอันดับ คศ.1) 
พนักงานครู อบต. ค.ศ.1 1 1 -  



 ศพด. แม่พริก 1 
5  ครู 

(เงินเดือนอันดับ คศ.2) 
พนักงานครู อบต. ค.ศ.2 2 2 -  

6  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

- 1 1 -  

 ศพด.อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์ แม่พริก 1 
7  ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
- 3 3 -  

 ศพด.แม่พริก 2 
8  ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
- 1 1 -  

  รวม 5  ต าแหน่ง   12 11 1  
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 1 1 -  
  รวม 1 ต าแหน่ง   1 1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนภูมิแสดงอัตราก าลัง 3 ปี (2564 -2566) : คน 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบคุลากรในสังกัด : ร้อยละ 
อัตราก าลัง 3 ปี (2564 -2566) 
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สรุปต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่ช่ือเหมือนกับพนักงานส่วนต าบล 
 

ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่รวมทั้งกรอบว่าง 
(ชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) 

พนักงานส่วนต าบลทั้งหมด 
(รวมกรอบอัตราก าลังที่ว่าง) 

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) 
จ านวน    4      อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง) 
จ านวน    2        อัตรา 
3. รวมทั้งส้ิน จ านวน    6      อัตรา 

1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง) 
จ านวน     15     อัตรา 
2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง) 
จ านวน          5          อัตรา 
3. รวมท้ังส้ิน       20      อัตรา 

สรุป พนักงานจ้างตามภารกิจท่ีมีช่ือเหมือนกับพนักงานส่วนต าบล มีจ านวนร้อยละ   30%   ของกรอบพนักงานส่วน
ต าบลท้ังหมด 
(จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ X 100)=       6 x 100        =  30% 
จ านวนพนักงานส่วนต าบลท้ังหมด                    20 
 
 
หมายเหตุ    
-ไม่นับรวม พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ผู้มีทักษะ ที่รับเงินเดือน อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  จ านวน 4 อัตรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีปัจจุบัน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลประเภทบริหารจ านวน 
2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
 

ส านักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลท้ังหมดจ านวน  14 อัตรา แยกเป็น
สายบริหารจ านวน  1 อัตรา สายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา สายท่ัวไปจ านวน  3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 4 อัตรา ปัจจุบันในส านักงานปลัด อบต.มีจ านวนอัตราก าลัง
ท้ังหมด    อัตรามีผู้ครองต าแหน่ง  16  อัตรา  มีต าแหน่งว่าง 1 อัตรา จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงานพบว่า
อัตราก าลังมีความเหมาะสมแล้วให้คงอัตราทั้ งหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) ของ
ส านักงานปลัด อบต. ไว้เท่าเดิม 

 

 กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลท้ังหมดจ านวน   11  อัตราแยกเป็นสายบริหาร
จ านวน 2 อัตรา สายวิชาการ 3  อัตรา สายท่ัวไปจ านวน 2 อัตราและพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตรามีผู้
พนักงานจ้างท่ัวไป  2 อัตรา มีผู้ครองต าแหน่ง 10 อัตรามีต าแหน่งว่าง 1 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ จากการ
วิเคราะห์สถิติปริมาณงานพบว่าอัตราก าลังมีความเหมาะสมแล้วให้คงอัตราทั้งหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2564 – 2566) ของกองคลัง ไว้เท่าเดิม 

 

กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลท้ังหมดจ านวน  5 อัตรา แยกเป็นสายบริหารจ านวน 1 
อัตราสายท่ัวไปจ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 3  ปัจจุบันในกองช่าง มีจ านวนอัตราก าลังท้ังหมด 5 
อัตรา มีผู้ครองต าแหน่ง 2 อัตรามีต าแหน่งว่าง 3 อัตราจากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงานพบว่าอัตราก าลังมีความ
เหมาะสมแล้วให้คงอัตราทั้งหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) ของกองช่าง ไว้เท่าเดิม 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลท้ังหมดจ านวน     อัตรา
แยกเป็นสายบริหารจ านวน  1  อัตรา สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา พนักงานครู  5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 5 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังท้ังหมด 12  อัตรามีผู้ครองต าแหน่ง 14 อัตรามี
ต าแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงานพบว่าอัตราก าลังมีความเหมาะสมแล้วให้คงอัตรา
ท้ังหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไว้เท่าเดิม 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลท้ังหมด 1 ต าแหน่ง มีจ านวน
อัตราก าลังท้ังหมด 1 อัตรา เป็นสายวิชาการ  และไม่เป็นต าแหน่งว่าง จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงานพบว่า
อัตราก าลังมีความเหมาะสมแล้วให้คงอัตราทั้งหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ไว้เท่าเดิม 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ทุกส่วนราชการต้องการ 

อัตราก าลังทั้งหมด 45 อัตรามีผู้ครองต าแหน่ง 37  อัตรา มีอัตราว่าง 8 อัตรา ดังนี้ 
 

1. พนักงานส่วนต าบล มีผู้ครองต าแหน่ง  15  อัตรา  
2. พนักงานส่วนต าบล อัตราว่าง  5   อัตรา  
3. พนักงานครู อบต. สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พริก มีผู้ครองต าแหน่ง 4 อัตรา  
4. พนักงานครู อบต. สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พริก อัตราว่าง  1 อัตรา 
5. ลูกจ้างประจ า มีผู้ครองต าแหน่ง - อัตรา  
6. ลูกจ้างประจ า อัตราว่าง  - อัตรา  
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) มีผู้ครองต าแหน่ง    6   อัตรา   
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) อัตราว่าง  1   อัตรา   
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) มีผู้ครองต าแหน่ง 6 อัตรา  
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)อัตราว่าง  1   อัตรา   
11. พนักงานจ้างท่ัวไป มีผู้ครองต าแหน่ง   6  อัตรา  
12. พนักงานจ้างท่ัวไป อัตราว่าง  - อัตรา  

  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังท่ี ต้องการพบว่าอัตราก าลัง  มีความ
เหมาะสมและเพียงพอแล้ว จึงให้คงอัตราก าลังไว้เท่าเดิม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก สามารถปรับเกล่ีย
อัตราก าลังท่ีมีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของ
จังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้แต่ท้ังนี้หากงานในส่วนราชการใดมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นจะพิจารณาก าหนด
กรอบเพิ่มในอันดับต่อไปโดยค านึ่งถึงปริมาณงาน คุณภาพของงาน และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นส าคัญต่อไป 
โดยรวมทุกส่วนราชการต้องการอัตราก าลังท้ังหมดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) จ านวน 45 อัตรา 

  ส าหรับอัตราก าลังท่ีท่ี สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีต าแหน่ง อัตราก าลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 คน 
2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน 10:1  

และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้แลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน  
  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กแล้ว
ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีกหลายอัตรา แต่ใน
อนาคตหากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ไม่สามารถปรับเกล่ียอัตราก าลังให้เพียงพอต่อจ านวนเด็กได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก  อาจมีความจ าเป็นต้องเพิ่มอัตราก าลังในส่วนของต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วน
ต าบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภทท่ัวไป) ให้สอดคล้องกับจ านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

 

 

 

 



 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานท่ีมีในกรอบอัตราก าลัง  
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา  
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
1.2 ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนาและจริยธรรมและการอนุรักษ์จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

วัฒนธรรมอันดีงาม 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการและพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้เกิด 

ความอบอุ่น 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
เพื่อให้การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังนี้ หัวหน้า
ส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)  1 ต าแหน่ง 
, เจ้าพนักงานสาธารสุข (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง,  พนักงาจ้างตามภารกิจ  4 
ต าแหน่ง และพนักงานจ้าง  4 ต าแหน่ง 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามวัย 
 
เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง, นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง, พนักงานครู อบต. 5 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ต าแหน่ง 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ

ต้องการของประชาชน 
3.2 พัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
 
 
 
 



 
 

เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้ผู้อ านวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)1 ต าแหน่ง, นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 2 ต าแหน่ง, และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
3 ต าแหน่ง 
 
 

       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพใน
ต าบล 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆในต าบลรวมท้ังสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม
อาชีพ 
 

เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลพัฒนากลุ่มอาชีพของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี 
เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังนี้   นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก) 1 ต าแหน่ง, พนักงานจ้าง 2 ต าแหน่งและ
เห็นควรก าหนดกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นเพื่อรองรับปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นซึ่งปริมาณมากพอจะก าหนดส่วนราชการขึ้น
ใหม่คือส่วนราชการ “กองส่งเสริมการเกษตร” ต่อไป เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
5.1 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

เพื่อให้การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
พริก มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง, นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง 
และพนักงานจ้าง 3 ต าแหน่ง 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในการบริการและบริหารจัดการ  

6.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

เพื่อให้การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารเพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 ต าแหน่ง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง, หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง,  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 ต าแหน่ง , ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น ) 1 ต าแหน่ง, หัวหน้าฝ่ายการเงิน(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 1 ต าแหน่ง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 1 ต าแหน่ง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1  
 
 



 
ต าแหน่ง,นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง,นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง, นักวิชาการคลัง 
(ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง,นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 ต าแหน่ง, เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ชง.) 2 ต าแหน่ง, นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ปก./ชก.)1 ต าแหน่ง, และพนักงานจ้าง 20 ต าแหน่ง 
 

   

 

   

   

 



9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก น าผลการวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวณภารค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนท่ีจ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั้นเงินเดือนของ
อัตราก าลังท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
2. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
3. เงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพิ่มอื่น ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) 
- เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เงินวิทยฐานะ 
- เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
(2) ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น คิดจากขั้นเงินเดือนของอตัราก าลังเดิมท่ีเพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ า คน

ละ 1 ข้ัน ในแต่ละปี กรณีต าแหน่งท่ีมีคนครอง ) รวมกับเงินเดือนท่ีจะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังท่ี
จะก าหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งท่ีขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับ
ต าแหน่งท่ีขอก าหนดหาร 2 คูณ 12 เดือน) 

(3) ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี 
(4) รวมทั้งหมด 
(5) ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 20 % คิดจาก (4) ในแต่ละปี 
(6) คิดจาก (4) + (5) 
(7) คิดจาก (6) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 



10. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 - 2566) 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก (อบต.ประเภทสามัญ) 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

          
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) -ฝ่ายการเงิน  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 



โครงสร้างส่วนราชการส านักงานปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถ่ิน 
ระดับต้น 

เชี่ยวชาญ ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวโุส ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 2 - 1 2 - 4 4 
 

 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

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

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

งานบริหารทั่วไป 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป (4) 
 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
-เจ้าพนักงานกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
พนักงานจ้าง 
 
 

งานธุรการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

งานกฎหมายและคดี 
- 

งานส่งเสริมการเกษตร 
- 

งานพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) (1) 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- 



โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถ่ิน 
ระดับต้น 

เชี่ยวชาญ ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวโุส ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

คนงาน
ทั่วไป 

จ านวน 2 - - - 3 - 1 1 - 2 2 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

ฝ่ายการเงิน 
-หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./ชก)(1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
-นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1) 
คนงานทั่วไป (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบัญชี 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
-นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก)(1) 
-เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง)(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนราชการกองชา่ง 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    
 
 

                
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถ่ิน 
ระดับต้น 

เชี่ยวชาญ ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวโุส ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 1 - 3 - 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1) 

งานก่อสร้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา(1) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(1) 

งานออกแบบควบคุมอาคาร 
-นายช่างโยธา(1) 
 
 

งานธุรการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 



โครงสร้างส่วนราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
 
 
 

ระดับ อ านวยการทอ้งถ่ิน 
ระดับต้น 

เชี่ยวชาญ ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวโุส ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน พนักงานครู 
อบต. 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 - - - 5 4 - 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)(1) 

งานบริหารการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
งานธุรการ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ครู (5) 
-ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ อ านวยการทอ้งถ่ิน 

ระดับต้น 
เชี่ยวชาญ ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวโุส ช านาญงาน 

 
ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - 1 - - - - - - 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)(1) 



อบต.แมพ่รกิ อบต.ป่าแดด อบต.ศรถ้ีอย
ต าแหน่ง/ส่วนราชการ (สามญั) (สามญั) (สามญั) หมายเหตุ

จ านวน (อัตรา) จ านวน (อัตรา) จ านวน (อัตรา)
ปลัด อบต. 1 1 1
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น/ระดับต้น/กลาง) 
รองปลัด อบต. 1 1 1
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น/ต้น)
ส านักงานปลัด อบต.
หวัหน้าส านักปลัด อบต. 1 1 1
(นักบริหารงานทั่วไป/ต้น)
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1
นักทรัพยากรบคุคล (ปก./ชก.) 1 1 1
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  - 1 1
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) - 1 1
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 1 - -
เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ (ปง./ชง.) 1 1 1
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  - 1  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  - 1 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1   - 2
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปอ้งกันฯ 1 1 1
คนงานตกแต่งสวน (ผู้มีทกัษะ)  - 1 -
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทกัษะ)  - 1 -
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง(ผู้มีทกัษะ) 1 - -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ผู้มีคุณวุฒิ)  - 1 -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  -  - 1
พนักงานขับรถยนต์ 1  - 1
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป 3 5 5
นักการภารโรง 1 - -
กองคลัง
ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1
(นักบริหารงานการคลัง/ต้น)
หวัหน้าฝ่ายการเงิน 1 1 -
(นักบริหารงานการคลัง/ต้น)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 -
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 1 1
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1
เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (ปง./ชง.) 1 1 - แม่พริก ขอใช้ บญัฃี กสถ.

การเปรยีบเทียบจ านวนอัตราก าลังในองค์การบรหิารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มงีบประมาณและภาระหน้าที่
ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบรหิารส่วนต าบลแมพ่รกิ มคีวามเหมาะสมแล้ว



อบต.แมพ่รกิ อบต.ป่าแดด อบต.ศรถ้ีอย
ต าแหน่ง/ส่วนราชการ (สามญั) (สามญั) (สามญั) หมายเหตุ

จ านวน (อัตรา) จ านวน (อัตรา) จ านวน (อัตรา)
กองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 1 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1  - 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 -
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป 2 1 1
กองช่าง
ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1
(นักบริหารงานช่าง/ต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 2 1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 1 2 2
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 1  - 1
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนกั (ทกัษะ) - 1 1
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (ทกัษะ) 1  -  -
คนงานทั่วไป - 2 2
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 1 1 1
(นักบริหารงานการศึกษา/ต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 -
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป  - 2 -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  - 1
ครู (ครูผู้ช่วย) 1  - - แม่พริก ขอใช้ บญัฃี กสถ.

ครู (คศ.1) 1 - -
ครู (คศ.2) 3 9 3
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  - - -
พนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 4 3 -

หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1

รวมทั้งสิ้น 45 57 44

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 46,910,000.00 70,100,000.00 42,000,000.00

พ้ืนที่รบัผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) 38.04 228 222.58
จ านวนหมู่บ้าน 13 22 12

                การเปรยีบเทียบจ านวนอัตราก าลังในองค์การบรหิารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มงีบประมาณและภาระหน้าที่      
ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบรหิารส่วนต าบลแมพ่รกิ มคีวามเหมาะสมแล้ว



การวิเคราะห์ประเมินความรู้ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
ส านักงานปลัด อบต. 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ 
1 นายศักดิ์ชัย   เป็งค า 

นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.)   

1. มีความรู้ความสามารถความรู้เรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
2. มีความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
3. มีความรู้ เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
4. มีความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง /ควบคุม
ภายใน 
5. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
6. มีความรู้เรื่องกฎหมาย 
7. มีความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 
8. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
9. มีความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี 
10. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
11. มีความรู้เรื่องการทางบการเงินและ
งบประมาณ  
12. มีความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
13. มีความรู้เรื่องการส่ือสารสาธารณะ  
14. การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ITA 
 
 

- ฝึกอบรมในความรู้ท่ีจัดขึ้นโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- ฝึกอบรมในทักษะท่ีจัดขึ้นโดย
หน่วยงานอื่นๆ  
- เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามท่ีกรมฯ จัดขึ้น 
-อบรมนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง 
- อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
บุคคลในระบบแท่ง 
- อบรมหลักสูตรการรับผิดทาง
ละเมิด 
- อบรมหลักสูตรนักกฎหมายมือ
อาชีพ 
- อบรมหลักสูตรการจัดการขยะ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าท่ี 
2 ว่าท่ีร้อยตรีชลิต ศรีจันทร์แก้ว 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับ ต้น 
(รองปลัด อบต.) 

1. มีความรู้ความสามารถความรู้เรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
2. มีความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
3. มีความรู้ เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
4. มีความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง  
5. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
6. มีความรู้เรื่องกฎหมาย 
7. มีความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 
8. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9. มีความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี 
10. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
11. มีความรู้เรื่องการทางบการเงินและ
งบประมาณ  
12. มีความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
13. มีความรู้เรื่องการส่ือสารสาธารณะ 
14. มีความรู้ด้านการบริหารงานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- ฝึกอบรมในความรู้ท่ีจัดขึ้นโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- ฝึกอบรมในทักษะท่ีจัดขึ้นโดย
หน่วยงานอื่นๆ  
- เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามท่ีกรมฯ จัดขึ้น 
-อบรมนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง 
- อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
บุคคลในระบบแท่ง 
- อบรมหลักสูตรการรับผิดทาง
ละเมิด 
- อบรมหลักสูตรนักกฎหมายมือ
อาชีพ 
- อบรมหลักสูตรการจัดการขยะ 
- อบรมด้านการบริหารการศึกษา 
ศาสนาและวัฒธรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ 
3 นางสาวรวิดา  อุตธรรมะชัย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

1. มีความรู้ความสามารถความรู้เรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
2. มีความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
3. มีความรู้ เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
4. มีความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง  
5. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
6. มีความรู้เรื่องกฎหมาย 
7. มีความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 
8. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9. มีความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี 
10. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
11. มีความรู้เรื่องการทางบการเงินและ
งบประมาณ  
12. มีความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
13. มีความรู้เรื่องการส่ือสารสาธารณะ 

- ฝึกอบรมในความรู้ท่ีจัดขึ้นโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- ฝึกอบรมในทักษะท่ีจัดขึ้นโดย
หน่วยงานอื่นๆ  
- เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามท่ีกรมฯ จัดขึ้น 
- อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
บุคคลในระบบแท่ง 
- อบรมหลักสูตรการรับผิดทาง
ละเมิด 
- อบรมหลักสูตรนักกฎหมายมือ
อาชีพ 
- อบรมหลักสูตรการจัดการขยะ 
- อบรมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

4 นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน 
 

1. มีความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2. มีความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
3. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
5. มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
6. มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
7. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ  
8. มีความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
9. มีความรู้เรื่องงานสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์ฯ 
10. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสฯ 
 

- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
-อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- อบรมเรื่องการจัดท าราคากลาง
งานก่อสร้าง 
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยเบื้องต้น 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
- อบรมเรื่องสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์ ฯ 
- อบรมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม
อาชีพ รายได้ วิสาหกิจชุมชนฯ 
- อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5 นายจักรี  ปิงเมือง 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 

1. มีความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2. มีความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
3. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
5. มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
6. มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
7. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ  
8. มีความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
9. มีความรู้ด้านการป้องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 
 

- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
-อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- อบรมเรื่องการจัดท าราคากลาง
งานก่อสร้าง 
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยเบื้องต้น 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
- อบรมเรื่องการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภัยและภัยพิบัติต่าง 
ๆ 
- อบรมหลักสูตรเสริมสร้าง ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

6 นางสาวนงคราญ   
                กรีรัตยากร 
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. มีความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2. มีความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
3. มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4. มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
5. มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
6. มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
7. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ  
8. มีความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
-อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- อบรมเรื่องการจัดท าราคากลาง
งานก่อสร้าง 
- อบรมหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยเบื้องต้น 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
- อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองคลัง 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

7 นายพีรันธร  ท้าวค า 
นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนยุทธศาสตร์  
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง  
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี  
8. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทาง
ในงานท่ีรับผิดชอบ)  
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
10. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและ
งบประมาณ  
11. ความรู้เรื่องระบบก ารบริหารงานการ
คลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)  
12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ
กฎระเบียบพัสดุ  
14. การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 
ITA 
 

-อบรมการบันทึกบัญชีในระบบ  
e-laas 
-อบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ  
e-plan 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
จัดซื้อจ้าง การพัสดุ  
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง
งานการจัดเก็บรายได้ 
- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมเรื่องการจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
- อบรมเรื่องภาวะผู้น า 
-อบรมเรื่องเทคนิคการบริหารงาน 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมวินัย ทางการเงินการคลัง 
- อบรมด้านการบริหารจัดการความ
เส่ียง การตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน 
- อบรมด้านการงบประมาณ 
  

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

8 นางสาวปวีณา  ปิงเมือง 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทาง
ในงานท่ีรับผิดชอบ)  
2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทาง
ในงานท่ีรับผิดชอบ)  
3.ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและ
งบประมาณ 
8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
10.ความรู้เรื่องทะเบียนทรัพย์สิน 
 

- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
การเงินและบัญชี และการจัดเก็บ
รายได้ 
-อบรมเรื่องการด าเนินการรับผิดทาง
ละเมิด 
- อบรมเรื่องการด าเนินการทางวินัย 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมต่างๆ  
-อบรมการบันทึกบัญชีในระบบ  
e-laas 
-อบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ  
e-plan 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและ
บัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลกัสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

9 นายนพกาญจน์  ขุนทอง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

1 ความรู้ท่ีจาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  
 

-อบรมเรื่องการจัดซื้อซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ E-GP, E-market, E-bidding 
- อบรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีถูกต้อง 
-อบรมเรื่องการจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
จัดซื้อจ้าง การพัสดุ  
-อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้งาน
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

10 นางสาวรัชนี   องอาจ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ช านาญงาน 

1 ความรู้ท่ีจาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  
 

-อบรมเรื่องการจัดซื้อซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ E-GP, E-market, E-bidding 
- อบรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีถูกต้อง 
-อบรมเรื่องการจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
จัดซื้อจ้าง การพัสดุ  
-อบรมเพื่อเสริมสร้างงานทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

11 นางสาวนิชกาญน์  เตชะบุญ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติการ 

1 ความรู้ท่ีจาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
7.ความรู้เรื่องภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 
2560 ภาษีป้าย และภาษีประเภทต่าง ๆ  
 

-อบรมเรื่องการจัดท าแผนท่ีภาษี การ
จัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ 
-อบรมเรื่องการจัดซื้อซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ E-GP, E-market, E-bidding 
- อบรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีถูกต้อง 
-อบรมเรื่องการจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
จัดซื้อจ้าง การพัสดุ  
-อบรมเพื่อเสริมสร้างงานทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

12 ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์  ใจยวน 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

1 ความรู้ท่ีจาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ)  
5 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน  
6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
7 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการประมาณ
ราคางานก่อสร้างต่างๆ 
8 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการเขียนแบบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
9 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการควบคุม
งานก่อสร้าง 
10 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ 
งานจ้าง 
11 มีความรู้ความสามารถในเรื่องการทดสอบ 
วัสดุ 
 
 
 
 

-การเขียนแบบแปลน Sket up 
-การเขียนแบบด้วยระบบ 3 D 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
ก าหนดราคากลางและควบคุมงาน
ก่อสร้างของ อบต. 
- อบรมเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ 
- อบรมเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
- อบรมเรื่องการบริหารบริหารงาน
บุคคล 
-อบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ 
- อบรมเรื่องพรบ.ขุดดิน ถมดิน 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมต่างๆ  
- อบรมเรื่องการจัดท าแผนท่ีภาษี 
- อบรมเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร
หรืองานวิศวกรรมโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ 
13 นายนัฐวุฒิ   ดวงวัง 

นักบริหารงานการศึกษา 
อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 (ผู้อ านวยการกองการศึกษฯ) 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์  
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
5. ความรู้เรื่องก ารบริหารความเส่ียง  
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี  
8. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน  
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
10. ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ  
 

-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมพัฒนาในด้านการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ CCIS 
- อบรมการด าเนินการทางวินัย 
-อบรมการบริหารงานบุคลากร
ทางการศึกษา 
-อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านการควบคุมภายในงานของ
กองการศึกษาฯ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 
- อบรมเรื่องการบริหารงาน
บุคคล 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมทักษะในด้าน IT 
เทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้
โปรแกรมต่างๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ 
14 นางสาวภารดี  อภิการสกุลชัย 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
1. ความรู้เรื่องปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์  
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
5. ความรู้เรื่องก ารบริหารความเส่ียง  
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี  
8. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน  
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
10. ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ  
 

-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมพัฒนาในด้านการบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ CCIS 
- อบรมการด าเนินการทางวินัย 
-อบรมการบริหารงานบุคลากร
ทางการศึกษา 
-อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านการควบคุมภายในงานของ
กองการศึกษาฯ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 
- อบรมเรื่องการบริหารงาน
บุคคล 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
- อบรมทักษะในด้าน IT 
เทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้
โปรแกรมต่างๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

14 นางอรพนิธ์  ธรรมโน 
ครู (คศ.2) 

(ช านาญการ) 

มีความรู้ความสามารถก าหนดผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีต้องการให้เกิดข้ึนจริง 
และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนน าผลการออกแบบการ
เรียนรู้ไปใช้การจัดการเรียนรู้จริง มีการ
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง และปลูกฝังให้
ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงจัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล น าข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้เรียน ด้านการเรียนและปรับพฤติกรรม มีความ
ยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือส่ือ
การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ  ส าหรับศึกษา
ค้นคว้าท่ีเป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และจ าแนกข้อมูลท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การดูแลเด็กของพนักงานครูพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ  
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนการศึกษาฯ 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคลากร
ทางการศึกษา 
-อบรมเรื่องการจัดท าฎีกาใน
สถานศึกษา 
-อบรมเรื่องการจัดท างบประมาณ 
- อบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. 
-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

15 นางรัตนา  ดีน้อย 
ครู (คศ.2) 

(ช านาญการ) 

มีความรู้ความสามารถก าหนดผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีต้องการให้เกิดข้ึนจริง 
และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนน าผลการออกแบบการ
เรียนรู้ไปใช้การจัดการเรียนรู้จริง มีการ
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง และปลูกฝังให้
ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงจัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล น าข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้เรียน ด้านการเรียนและปรับพฤติกรรม มีความ
ยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือส่ือ
การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ  ส าหรับศึกษา
ค้นคว้าท่ีเป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และจ าแนกข้อมูลท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การดูแลเด็กของพนักงานครูพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ  
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนการศึกษาฯ 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
-อบรมเรื่องการบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ CCIS 
-อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ e-gp 
- อบรมเรื่องการด าเนินการทางวนิัย 
- อบรมเรื่องการรับผิดทางละเมิด 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. 
-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมงานธุรการและสารบรรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

16 นางมณฑิตา   ดวงวัง 
ครู (คศ.2) 

(ช านาญการ) 

มีความรู้ความสามารถก าหนดผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
และออกแบบการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีต้องการให้เกิดขึ้นจริง 
และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ตลอดจนน าผลการออกแบบ
การเรียนรู้ไปใช้การจัดการเรียนรู้จริง มีการ
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง และปลูกฝังให้
ผู้เรยีนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงจัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลไปใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้เรียน ด้านการเรียนและปรับ
พฤติกรรม มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน 
มีป้ายนิเทศหรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุม
วิชาการ  ส าหรับศึกษาค้นคว้าท่ีเป็นปัจจุบัน 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
จ าแนกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านการดูแลเด็กของพนักงานครู
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ  
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนการศึกษาฯ 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
- อบรมเรื่องการจัดท างบประมาณ 
-อบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน
และสวัสดิการของกองการศึกษาฯ 
- อบรมเรื่องการด าเนินการทาง
วินัย 
- อบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. 
-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

16 นางรุ่งรัตน์   โพธิ์ทอง 
ครู (คศ.1) 

มีความรู้ความสามารถก าหนดผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีต้องการให้เกิดข้ึนจริง 
และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนน าผลการออกแบบการ
เรียนรู้ไปใช้การจัดการเรียนรู้จริง มีการ
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง และปลูกฝังให้
ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงจัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล น าข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้เรียน ด้านการเรียนและปรับพฤติกรรม มีความ
ยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือส่ือ
การเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ  ส าหรับศึกษา
ค้นคว้าท่ีเป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และจ าแนกข้อมูลท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การดูแลเด็กของพนักงานครูพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- อบรมทักษะในด้าน IT เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ  
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนการศึกษาฯ 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
- อบรมเรื่องการจัดท างบประมาณ 
-อบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
สวัสดิการของกองการศึกษาฯ 
- อบรมเรื่องการด าเนินการทางวินัย 
- อบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. 
-อบรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- อบรมงานธุรการและสารบรรณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถของต าแหน่ง 

ความต้องการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

17 นางสาวคนึงนิจ มีใจดี 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนยุทธศาสตร์  
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง  
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร  
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นท่ี  
8. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทาง
ในงานท่ีรับผิดชอบ)  
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
10. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและ
งบประมาณ  
11. ความรู้เรื่องระบบก ารบริหารงานการ
คลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)  
12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ
กฎระเบียบพัสดุ  
14. ความรู้เรื่องควบคุมภายใน 
15. ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน 
 

-อบรมการบันทึกบัญชีในระบบ  
e-laas 
-อบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ  
e-plan 
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
จัดซื้อจ้าง การพัสดุ  
- อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง
งานการจัดเก็บรายได้ 
- อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- อบรมเรื่องการจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
- อบรมเรื่องการบริหารงานบุคคล 
-อบรมเรื่องภาวะผู้น า 
-อบรมเรื่องเทคนิคการบริหารงาน 
- อบรมการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
  

 



 
 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคคลในองค์การให้มี พฤติกรรมการ

ท างานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การในอันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงมีความหมายครอบคลุมไปถึง 

การพัฒนาบุคคล (Individual Development) 
การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโตท้ังนี้ เพราะการท่ีองค์กรจะ

บรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กรเป็นส าคัญ 
 

การพัฒนาคน Human Resources Development 
ส่ิงท่ีต้องค านึงถึง คือความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาคนกับเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งหมายถึง

ว่า เราจะพัฒนาคน ก็เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีจะน าพาส่วนราชการไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
ดังนั้น การพัฒนาคนจึงต้องมุ่งความต้องการในอนาคตมากกว่าท่ีจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
 

การจัดแผนในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้าง ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีท าให้ส่วนราชการมีแนวทางการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความสามารถและสมรรถนะท่ี
พร้อมจะปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นได้ 
 

แผนผังการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความจ าเป็น 

แผนพัฒนา 
พัฒนาในงาน 
-สอนงาน 
-พ่ีเลี้ยง 
-มอบหมายงาน 

พัฒนาตนเอง 
-ใช้สื่อต่างๆ 
-กิจกรรมวิชาการ 
-ศึกษาต่อด้วยทุน  ตนเอง 

พัฒนานอกงาน 
-ฝึกอบรม 
-ดูงาน 
-ศึกษาต่อ 

สมรรถนะที่ต้องการ 

ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายของ 
ส่วนราชการ 



 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ท้ังนี้โดยให้มีโอกาสในการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3 ปี  โดยวางแผนพัฒนา
รายบุคคล แลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยอ้างอิง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชกาพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 ให้ส่วน
ราชการมีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามั ญเพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. ต าแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  ให้เข้ารับการอบรมตามหน่วยราชการท่ีจัด  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  หรือแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันจากการเข้ารับการฝึกอบรม/การสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ตามความเหมาะสม 

2. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้างให้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ  ตามท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่พริก  จัดขึน้  และส่งเข้าอบรมตามหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษาท่ีเปิดอบรมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
และหากพิจารณาจากลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน และระดับงานท่ีแตกต่างกัน ท าให้ต้องได้รับการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน
แนวทางในการพัฒนาอาจท าได้โดย  

-พัฒนาความรู้ จากการอ่านบทความ ฟังบรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ท าแบบทดสอบ จัดกลุ่ม 
เรียนรู้ ดูงาน เป็นต้น 

-พัฒนาทักษะ จากกรณีศึกษา การสาธิต-ฝึกปฏิบัติ สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ เกมส์  
และการสอนงาน เป็นต้น 

-พัฒนาทัศนคติ จากการโต้คารม การเล่มเกมส์ท่ีถูกออกแบบไว้ การทดลองท า การวิเคราะห์ 
ตนเองโดยแนวทางในการพัฒนานี้อาจกระท าในรูปแบบของการฝึกอบรม/การสัมมนา การพัฒนาในขณะปฏิบัติงานและ
การพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ  เช่นก าหนดช่ัวโมงการพัฒนาโดยวิธีการตกลงร่วมมือกันล่วงหน้าระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการลงนมรับรองโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

3. จัดให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ไปศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่นท่ีประสบความส าเร็จ   
ในการบริหารจัดการเพื่อเรียนรู้และสามารถน ามาพัฒนาอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและเป็นการพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

4. หากเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่อาจใช้วิธีการ 
ปฐมนิเทศและเสริมสร้างความรู้ใหม่ การสอนงานจากผู้มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะและความรู้  หรือจัดให้มี
การแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกัน  

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวการปฏิบัติราชการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริม 
ให้พนักงานสามารถเสนอความคิดท่ีคิดว่าตนเองสามารถท าได้โดยวิธีการใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาในหน้าท่ีท่ีได้มอบหมายงานนั้นๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ลักษณะของการพัฒนาพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล   
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พัฒนาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะพื้นฐาน พัฒนา
เพื่อรองรับงานพิเศษ นโยบายใหม่ๆ หรือเกิดกรณีฉุกเฉิน ท้ังนี้เป้าหมายในการพัฒนาก็เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
สามารถท างานได้ ท างานดี ท างานเก่ง สอนลูกน้องได้ ท างานแผนผู้บังคับบัญชาได้ และท าให้สามารถเล่ือนต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
 



 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีว่า การพัฒนาท่ีดีต้องสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบล การพัฒนาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตการท างาน ควรเปล่ียนบทบาทจาก 
Training  เป็น Learning โดยควรใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะกับแต่ละกรณี การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับแต่ละคน
จะท าให้ลดความสูญเปล่าในด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก การจัดแผนในการพัฒนาพนักงานท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
พริกมีแนวทางการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและสมรรถนะท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้
(รายละเอียดปรากฎตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 - 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
13. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก    ประกาศให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  จะต้องปฏิบัติ 
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ   ขยันหมั่นเพียร  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  เพื่อประโยชน์ของราชการประชาชน  และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค   ตามประกาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก    เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก   ลงวันท่ี ....1.... 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   ดังนี้ 

1. พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ 

  2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 

     เป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

และก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับพนักงาน ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่พริกเพื่อยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม ดังนี้  

1. พึงให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การเมืองรวมท้ังการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

3. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเป็นที่พึ่ง และเช่ือถือได้ เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน 
4. พึงยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่สังคมด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน 
     อดทน 
5. พึงตระหนักในสิทธิหน้าท่ี มีความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งแก้ปัญหากล้ายอมรับผล

การกระท าของตน 
6. พึงบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. พึงปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนตามศาสนา หรือความเช่ือท่ีมุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
8. พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
9. พึงประพฤตตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 

10. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจใน 
บรรดาผู้ร่วมงามในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

11. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
12. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดย

เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
13. พึงยึดถือว่าความเสมอภาค และความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ 
14. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรกับผู้บริการทุกคน 



 
 
 

15. พึงใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
16. พึงเคารพผู้มีอาวุโสมากกว่า 
17. พึงมีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
 
 

ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ยังก าหนดคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางท่ีพึง 
 แสดงออกต่อกันและปฏิบัติต่อกัน และการให้บริการในองค์กรดังนี ้

1. สิ่งที่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ปรารถนาจะให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มี 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความสุจริต 
3. มีวินัย 
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าท่ี 
5. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีการควบคุมตนเอง 
7. มีดุลพินิจท่ีดี 
8. มีจิตใจท่ีเปิดกว้าง 

2.สิ่งที่ผูใ้ต้บังคับบัญชา ปรารถนา จะได้จาก ผู้บังคับบัญชา 
1. มีความเคารพนับถือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. มีความเต็มใจท่ีจะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
5. มีความสามารในการกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
6. มีความพร้อมท่ีจะยกย่องชมเชยผลงาน 
7. มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลูกน้อง 
8. มีเวลาให้แก่ลูกน้องตามสมควร 
9. มีอัธยาศัยดีและมีมารยาท 
10. มีความกล้าในการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง 

3. สิ่งที่เพื่อนร่วมงาน ปรารถนา ต้องการจากกันและกัน 
1. ความร่วมมือ 
2. ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
3. ความเคารพนับถือในกันและกัน 
4. ความเอื้อเฟื้อและความมีน้ าใจต่อกัน 
5. ความมีใจท่ีเปิดกว้าง รับฟังซึ่งกนัและกัน 
6. ความถ่อมตน 
7. รับผิดชอบการในหน้าท่ีของตน เมื่อร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
8. มีอัธยาศัยดีและมีมารยาท 
9. ไม่การแบ่งพรรคแบ่งพวกมีความสามัคคีช่วยเหลือกัน 

 
 
 



4.สิ่งที่บุคคลภายนอก ปรารถนา จะได้รับจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
    1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นพอสมควร 

2. มีความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างโปร่งใส 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจต่อผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ 
5. มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 
7. ไม่มีการปฏิเสธโดยทันทีหรือกล่าวค าว่าไม่ได้ต่อผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ 

  
 
 
 



                                            
เวลาที่ใช้ต่อราย เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง

นาที นาที ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (5) (6)
1 ถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการเบกิจ่ายด้านการเงินและบญัชี  และการ

จัดซ้ือ  จัดจ้าง
3         2,500  คร้ัง 7,500                   0.0906

2 งานปดิประกาศ/ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้าง งบการเงิน,
รายงานทางการเงิน ประจ าเดือน/ปี

5              21  คร้ัง 105                      0.0013

3 งานจดัเกบ็เอกสารการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี(จดัเกบ็ฎีกาและการจดัเกบ็ตามหมวดหมู่) 5         1,400  คร้ัง 7,000                   0.0845
4 งานส่งหนังสือและเอกสารราชการใหแ้ก่หน่วยงานอื่นของกองคลัง 60            155  คร้ัง 9,300                   0.1123
5 งานขนย้ายฎีกาและแฟ้มเอกสาร ของกองคลัง 30              48  คร้ัง 1,440                   0.0174
6 งานถ่ายภาพวัสดุ ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สิน  ที่จัดหาในรอบปงีบประมาณ 2            561  คร้ัง 1,122                   0.0136

7 งานจัดเก็บและขนย้าย  วัสดุ ครุภัณฑ์  เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ส่วนราชการ 30              51  คร้ัง 1,530                   0.0185
8 งานขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด  เส่ือมสภาพ  ไม่จ าเปน็ใช้งานเพื่อ

เตรียมจ าหน่ายหรือขายทอดตลาด
60              57  คร้ัง 3,420                   0.0413

9 งานขนย้ายเอกสารเพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 10            867  ราย 8,670                   0.1047
10 งานจัดสถานที่ออกใหบ้ริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที(่ก่อน/หลังส าหรับการ

ใหบ้ริการนอกสถานที่แก่ประชาชน อาทเิช่น ขนโต๊ะ,เต็นท,์เก้าอี)้
120              13  คร้ัง 1,560                   0.0188

11 งานจัดเตรียมสภานที่ อบรมโครงการใหค้วามรู้ด้านภาษีส าหรับ
ประชาชนและโครงการอบรมต่าง ของกองคลัง  และเก็บกวาดสถานที่
หลังจากอบรมเสร็จแล้ว อาธิเช่น ขนโต๊ะ เต็นท ์เก้าอี้ ผูกโบว์ ฯลฯ

180                5  คร้ัง 900                      0.0109

12 งานออกพื้นที่ช่วยส ารวจภาษีโรงเรือน (จับสายวัดพื้นที่โรงเรือน/ส่ิง
ปลูกสร้าง)

30            144  ราย 4,320                   0.0522

13 งานออกพื้นที่ช่วยส ารวจภาษีปา้ย (จับสายวัดขนาดปา้ย) 35              65  ราย 2,275                   0.0275

(4)

บญัชีแสดงการค านวนจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง
กองคลัง

ก าหนดต าแหน่ง คนงาน    เลขที่ต าแหน่ง -

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปรมิาณงานต่อปี

(2562)



14 งานออกพี่นที่ช่วยส ารวจภาษีบ ารุงทอ้งที(่ช่วยจับสายวัดระยะ) 40            684  ราย 27,360                 0.3304
15 งานส ารวจภาคสนาม กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ (ช่วยดึงสายวัด

ขนาดพื้นที่ของกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ ถ่ายภาพประกอบการ
ส ารวจ)

40              70  คร้ัง 2,800                   0.0338

16 งานออกพื้นที่ช่วยส ารวจข้อมูลแผนที่แม่บทภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน
และข้อมูลการเปล่ียนแปลงที่ดิน  (ช่วยจับสายวัดระยะพื้นที่ตามขนาด
ของที่ดินในโฉนด)

30         3,427  แปลง 102,810               1.2417

17 งานถ่ายเอกสารที่ได้รับจากส านักงานที่ดิน (ทด.1 , ทด.5, นส.4) 720              12  คร้ัง 8,640                   0.1043
18 งานจัดเตรียมเอกสาร  ค าร้อง/แบบพิมพ์การย่ืนการช าระภาษีประเภท

ต่างๆ  ประจ าปี
10            893  คร้ัง 8,930                   0.1079

19 งานติดปา้ยประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 40              13  คร้ัง 520                      0.0063
20 งานร้ือถอนปา้ยโฆษณา  ปา้ยประชาสัมพันธ์ที่ติดต้ังโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามระเบยีบฯ ในเขตพื้นที่ต าบลแม่พริก
40              80  คร้ัง 3,200                   0.0386

21 งานอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน
กองคลัง(เช่น บริการถ่ายเอกสาร / น้ าด่ืม)

5            365  คร้ัง 1,825                   0.0220

22 งานเก็บรักษาท าความสะอาด วัสดุอปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของกองคลัง 20            230  คร้ัง 4,600                   0.0556
209,827 2.53

              (ลงชื่อ)                                 ผู้กรอกข้อมูล (ลงชื่อ)                                 ผู้รับรองข้อมูล
       ( นายศักด์ิชัย  เปง็ค า )             (นายอุทยั   ฟูวงศ์ )

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก

หมายเหตุ  กองคลัง มีผู้ด ารงต าแหน่ง คนงานทั่วไป 2 คน (ไม่มีอัตราว่าง)

รวม



บญัชีแสดงการค านวนจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง



8.2  การวิเคราห์การก าหนดต าแหน่ง

บนัทกึข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ป ีดังนี้

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1  -  -  -
(นกับริหารงานทอ้งถิน่/กลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1  -  -  -

(นกับริหารงานทอ้งถิน่/ต้น)
รวม 2 2 2 2  -  -  -

นกัวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  - (ว่าง) 4 ม.ค. 2564 รับโอน/ย้าย

รวม 1 1 1 1 

ส านักปลัด
หวัหนา้ส านกังานปลัด 1 1 1 1  -  -  - (ว่าง)
(นกับริหารงานทัว่ไป/ต้น) 1 ก.ค.63 ขอใชบ้ัญช ีกสถ.

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน(ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

นกัทรัพยากรบคุคล(ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

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

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

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มคุีณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารภัย 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มทีักษะ)
พนกังานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -

พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป  

คนงาน 3 3 3 3  -  -  -

นกัการภารโรง 1 1 1 1  -  -  -

รวม 14 14 14 14  -  -  -

รวมส านักงานปลัด อบต. 17 17 17 17  -  -  -

ส่วนราชการ

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก    ได้วิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่งจากภารกิจหน้าที่จะด าเนิน
การในแต่ละส่วนราชการมาในระยะเวลา 1 ป ีข้างหน้า        ซ่ึงเปน็การสะทอ้นใหเ้หน็ว่าปริมาณงานในแต่
ละส่วนราชการมีเทา่ใด จ านวนเทา่ใด    ในส่วนราชการนั้น    จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ    ประมาณงาน
เพื่อใหคุ้้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การริหารส่วนต าบลแม่พริก  และเพื่อใหก้ารบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะหต์ าแหน่งมา



กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองคลัง
ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 1  -  -  -

(นกับริหารงานการคลัง/ต้น)
นกัวิชาการพสัดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

นกัวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

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

ฝ่ายการเงิน
หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 1 1 1 1  -  -  -

(นกับริหารงานการคลัง/ต้น)
นกัวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี(ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  - (ว่างเดิม)
ร้องขอใช้ กสถ.

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มคุีณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพสัดุ 1 1 1 1  -  -  -

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน 2 2 2 2 

รวมกองคลัง 11 11 11 11 

กองช่าง
ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1 1  -  -  - (ว่างเดิม)

(นกับริหารงานช่าง/ต้น) ร้องขอใช้บญัชี กสถ.

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มคุีณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -

ผู้ช่วยนายโยธา 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มทีักษะ)
พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1 1 1 1  -  -  -

รวมกองช่าง 5 5 5 5 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 1 1 1 1  -  -  -

(นกับริหารการศึกษา/ต้น)

ส่วนราชการ

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า



นกัวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงานครู อบต.
ศพด.อิตตาเลียนไทยอุปถัมภ์ แมพ่ริก 1
ครู (เงินเดือนอันดับ ผู้ช่วย) 1 1 1 1  -  -  - งบกรมฯ

(ว่างเดิม)
ขอใช้บญัชี กสถ.

ครู (เงินเดือนอันดับ คศ.2) 1 1 1 1  -  -  - งบกรมฯ
ศพด.บ้านป่าเมีย้งแมพ่ริก
ครู (เงินเดือนอันดับ คศ.1) 1 1 1 1  -  -  - งบกรมฯ
ศพด.แมพ่ริก 2
ครู (เงินเดือนอันดับ คศ.2) 2 2 2 2  -  -  - งบกรมฯ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มคุีณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มทีักษะ)
ศพด.อิตตาเลียนไทยอุปถัมภ์ แมพ่ริก 1
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -

ศพด. แมพ่ริก 2
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -

รวมกองการศึกษา 12 12 12 12 
รวมทั้งหมด 45 45 45 45  -  -  -

                     (นายศักด์ิชัย    เปง็ค า)
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก

  (ลงชื่อ)....................................................
   (นายอุทยั   ฟูวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก

           (ลงชื่อ)...................................................

ส่วนราชการ

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
หมายเหตุ

จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
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