
 

ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ  
2564 – 2566) โดยพิจารณาถึงการใช้ก าลังคนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมายการปฏิบัติราชการ  และงบประมาณโดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดกรอบอัตราก าลังโครงสร้าง  ที่เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็น แนวทางใน
การด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มให้เหมาะสม
อีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง           
3  ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือที่จะวางแผนในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
เพ่ือปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   โดย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้
ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ 
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่      
21 สิงหาคม 2545 ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้เสนอให้  
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัดท าข้ึนในครั้งแรก 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1 และตามประกาศก าหนด ตามข้อ 2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ ก .อบต. ครั้งที่ 5 / 2545 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงราย ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น 
 
 
 



 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม     มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม     มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างว่าเหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   ให้เหมาะสม 
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   มีการวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรร             
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม   เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม วางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มก าหนดอัตราก าลังของบุคลากร ที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบล 
  2.8 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
3.  กรอบแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   ซึ่ง
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2564-2566)  โดย
ให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาของต าบลแม่ข้าวต้ม 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลแม่ข้าวต้ม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ 
  3.3 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ให้ตรงกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่อย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ประกอบ
ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.4 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน              
ร้อยละ 35  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3.5 ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  3.6 ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
  แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม 
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้ อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ  
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

  แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย 

งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง



 

คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 4.1 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้รวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ จากการส ารวจ 
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ สรุปเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชน ซึ่งสภาพ
ปัญหาต่างๆ ยังคงเป็นสภาพปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้นนานหลายปีและยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ เนื่องจาก
เป็นปัญหาที่สะสมมานาน และการแก้ไขปัญหาต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก บางปัญหา เช่น ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการแก้ไข ซึ่งปัญหาต่างๆ สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
  1.) ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) ปัญหาการคมนาคม เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรระหว่างหมู่บ้าน มี
สภาพเป็นดินลูกรังหรือถนนดินแดง ประมาณ  10  กิโลเมตร  ท าให้การขนส่งผลผลิตการเกษตรและการ
คมนาคมล าบาก 
  2) ปัญหาไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างเวลากลางคืนตามทางแยกในหมู่บ้านและถนนในเขต
ชุมชน ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่  มักมีอุบัติเหตุบ่อย  ๆ และไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 
  3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง   



 

  4) ปัญหาแหล่งน้ าการเกษตร  มีไม่เพียงพอท าให้การเกษตรได้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
  2.) ปัญหาการผลิต การตลาดรายได้ และการมีงานท า 
  1) ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
  2) ปัญหาสภาพที่ดินเพ่ือการเกษตรเสื่อม  ความสมบูรณ์ของพ้ืนดินเหลือน้อย 
  3) ปัญหาผลผลิตได้ปริมาณต่อไร่น้อย 
  4) ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า   การประกันราคามีไม่ทั่วถึงทุกชนิดผลผลิต 
  5) ปัญหารายได้  ประชากร มีรายได้ต่อหัวต่ า 
  6) ปัญหาการว่างงานถาวร  และการว่างงานชั่วคราวมีสูง   อัตราส่วนประมาณร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมด 
  7) ราษฎรขาดอาชีพเสริม   
  8) ปัญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพของราษฎร   
  3.) ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
  1) ปัญหาประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน มีอัตราเพ่ิม
มากขึ้น 
  2) ปัญหาสุขภาพอนามัยสุขภาพเด็กแรกเกิดที่ครอบครัวมีฐานะยากจนได้รับการดูแลไม่
ทั่วถึง  
  3) ปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหาร/ได้รับสารอาหารไม่ครบ 
  4) ปัญหาเจ็บปุวยเนื่องจากการใช้สารเคมี 
  5) ปัญหาการสะสมของปริมาณขยะ ขยะไม่ได้รับการก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ 
  4.) ปัญหาน้ ากินน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
  1) ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค   เนื่องจากบางหมู่บ้านยังไม่มีระบบประปา จึงต้องใช้น้ าจากบ่อ
น้ าตื้น น้ าเป็นสนิมและมีสิ่งสกปรกเจือปน  
  2) ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร ไม่มีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่  ในฤดูแล้งไม่มีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  5.) ปัญหาองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  1) ปัญหาความรู้ประชาชนในต าบลอยู่ในระดับต่ า   
  2) ปัญหาการขาดทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากความยากจนของผู้ปกครอง 
  6.) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  2) ปัญหาการลักลอบบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่สาธารณะ 
  6.) ปัญหาอื่น ๆ  
  1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  2) ปัญหาที่ดินที่สาธารณะถูกบุกรุก 
  3) ปัญหาวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามถูกละเลย  ถูกวัตถุนิยมกลบกลืน 
คนรุ่นใหม่ไม่ใหค้วามสนใจในการสานต่อหรือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.2 ล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของปัญหา 
  1) ปัญหาราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า 
  2) ปัญหารายได้ต่อหัวของประชากรในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 



 

  3) ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดนิ 
  4) ปัญหาด้านน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค   
  5) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  6) ปัญหาถนนช ารุด  การคมนาคมไม่สะดวก 
  7) ปัญหาสุขอนามัยของประชาชน 
  8) ปัญหาการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  9) ปัญหาการเสื่อมของศิลปะ  วัฒนธรรม   วิถีชีวิตที่ดีงามของท้องถิ่น 
 4.3 ความต้องการของประชาชน 
  1.) ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1) ต้องการถนนลาดยาง  / ถนนคอนกรีตเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม  เพื่อให้มีการคมนาคม
สะดวกตลอดทุกฤดูกาล 
      2) ต้องการมีกระแสไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย ทุก
เส้นทางความต้องการด้านการผลิตการตลาดรายได้ และการมีงานท า 
  3) ต้องการให้มีการส่งเสริมการผลิตให้ประชาชน  การควบคุมปริมาณการผลิตที่พอดี  การ
รับซื้อขายการผลิตที่ได้ราคาดีไม่ขาดทุน  การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของประชาชน และการแปรรูปผลิต
ทางการเกษตรต่าง ๆ 
  4) การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ให้มีอาชีพหลักที่ม่ันคง และอาชีพเสริม 
ความต้องการด้านสาธารสุขและการอนามัย 
    5) ความต้องการมีโรงพยาบาลชุมชนที่ทันสมัย   สะดวกรวดเร็ว  มีมาตรฐานในการรักษาที่ดี
เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลที่อยู่ในตัวจังหวัด 
  6) การส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง  การดูแลสุขอนามัยบุคคล  ครอบครัว  ที่มีประสิทธิภาพ
เน้นที่การปูองกัน ระวังโรคท่ีประชาชนปราบปัญหามากท่ีสุด เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน 
  2.) ความต้องการด้านน้ ากินน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
  1) ต้องการก่อสร้าง/มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2) ต้องการให้มีการก่อสร้างระบบชลประทานเข้าพ้ืนที่การเกษตรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  3) ขุดสระน้ าประจ าหมู่บ้าน  ขุดลอกล าเหมือง  คูคลอง  หนองน้ า  เพ่ือการเก็บน้ าไว้เพ่ือ
การอุปโภค และเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอตลอดทั้งปี 
  3.) ความต้องการด้านองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  1) ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่น อบรมเผยแพร่ความรู้ให้
ประชาชนทราบทั่วถึง   ส่งเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตย  การปกครองท้องถิ่น 
  2) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย  การส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพและทักษะการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
  4.) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) ต้องการให้มีปุาชุมชนทุกหมู่บ้านและของต าบล 
  2) ต้องการให้มีการแบ่งเขตที่ดินที่สาธารณะและที่ดินที่มีการครอบครอง ที่ปุาสงวนให้
ชัดเจน 
  3) ต้องการปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การ
รักษ์สภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ 



 

  5.) ความต้องการด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1) ต้องการให้มีพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างให้เหมาะสม 
  2) ต้องให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล เช่นการอบรมสัมมนา                             
การส่งเสริมการศึกษาเพ่ิมเติม 
  3) ต้องการให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของสมาชิกสภา อบต .  โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษา
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาการทางการเมือง   การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ความรู้ในอ านาจหน้าที่
ของสมาชิก อบต. 
  4) ต้องการให้มีการเพ่ิมเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ท าการ   อบต .  ให้ทันกับเหตุการณ์   
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  5) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ระเบียบ/กฎหมาย และข่าวสารอ่ืนๆที่จ าเป็น
และส าคัญส าหรับประชาชน และเผยแพร่กิจกรรมของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  6.) ความต้องการด้านอ่ืน  ๆ   
  1) ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
  2) ต้องการลดปัญหาทางสังคม  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา   
ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงาม 
  3) ต้องการให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้สมบูรณ์แบบ    
  4) ต้องการการบริหารงานที่โปร่งใส   บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
  5) ต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์   ทรัพยากรปุาไม้ 
  6) ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็กเล็ก คนชรา  และสตรี 
  7) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัครชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพ 

  จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม จึงได้วางยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารและการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
  1.) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
  “ต าบลร่วมใจ ใฝุการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพรียมพร้อมวัฒนธรรม  
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล” 
 4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม(พ.ศ.2561-2564) 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง/รางระบายน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบชลประทานประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนางานด้านผังเมือง  และงานควบคุมอาคาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 

  กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปูองกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์ ที่  4  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปัญหายาเสพติด  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ ที่ 1 การสร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ ที่ 1 ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
  กลยุทธ์ ที่ 2 สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ ที่  3   สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
  กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมตรวจสอบและรับ    
ผลประโยชน์ร่วมกัน 
  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. ตามยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในอ าเภอ และ

ต่างอ าเภอมีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล
และระหว่างอ าเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
3. มีข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อ านวยในการ

จัดตั้งเพื่อท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ 

2. ประชาชนมีความช านาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน 

3. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการท า
การเกษตรมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและ

ชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้า OTOP และ 
SME 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. การให้ความส าคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และระเบียบการ



 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในอ าเภอ และ

ต่างอ าเภอมีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล
และระหว่างอ าเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
3. มีข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อ านวยในการ

จัดตั้งเพื่อท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ 

2. ประชาชนมีความช านาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน 

3. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการท า
การเกษตรมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและ

ชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้า OTOP และ 
SME 

คุณภาพชีวิต การสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ 

เบิกจ่ายของทางราชการ 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ที่พอเพียงและหลากหลายสาขา 
2. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพียงพอใน

ต าบล 
3. มีสถานที่ออกก าลังกายในต าบล 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน

โรงเรียนในเมืองหรือนอกเขตพ้ืนที่ 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประพฤติตนในสังคม 

การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และยังมีมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม 

การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนไม่ตื่นตัวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  

การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณของทางราชการ 

ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจ

ในการปกครองตนเอง 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

ในด้านต่างๆ 
2. บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สัดส่วน



 

3. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบ 

4. มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถติดสินใจตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

กับปริมาณงานที่มีจ านวนมากขึ้น 
3. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาด

ความเป็นเอกภาพ 

 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. นโยบายรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของจังหวัด 

3.  นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

4. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนา OTOP และ 
SME นโยบายรัฐบาลสนับสนนุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 

5. นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
การเกษตรปลอดภัย 

6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้ า 

7. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ท าให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

1. กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพท้องถิ่นบางประเภท 
2. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ
ประเภทเดียวกันส่งผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดสูงขึ้น 
3. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมือง 
4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 
5. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
การน ามาพัฒนาในด้านต่างๆ  
 

 
 
 4.5 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
  1.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1) พัฒนาปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 



 

  1.2) ขยายเขตไฟฟูา และติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ 
  1.3) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
  2.) การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
  2.1) ส่งเสริมด้านอาชีพทางการเกษตรกร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ 
  2.2) ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
  3.) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  3.1) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
  3.2) พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทุกประเภท 
  4.) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ และกีฬา 
  4.1) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ และกีฬา 
  4.2) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
  5.) การจัดระเบียบสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.1) พัฒนาการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.2) พัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.3) ปูองกันและแก้ปัญหาอบายมุข และสิ่งเสพติด 
  5.4) ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป 
  6.) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในต าบลและนอกต าบล 
  6.1) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ร่วมตัดสินใจ
ในกิจกรรมการบริหารองค์กร 
  6.2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรม 
  6.3) ส่งเสริมและร่วมมือภาครัฐเอกชนทั้งในและนอกต าบลในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ อันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  7.) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารประชาชน 
  7.1)  พัฒนาการติดตั้งระบบสื่อสาร 
  7.2) พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
  8.) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1) พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ หรือองค์กรแห่งหารเรียนรู้  สนับสนุนด้านสิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆ  
  8.2) พัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์กรการบริหารส่วนต าบล 
  8.3) พัฒนาด้านการส่งเสริมอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มองค์กร 
  8.4) พัฒนาด้านการบริการชุมชน และสังคม 
 
5.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   มีอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 



 

2546  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบกับต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่ง
ต้องด าเนินการด้านต่าง ๆ     ดังนี้ 
 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  - จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 
  การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จุดแข็ง 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนา ประกอบกับปัจจุบันมีโครงการก่อสร้าง
ถนน 8 ช่องจราจรผ่านในพ้ืนที่ต าบลแม่ข้าวต้ม เชื่อมต่อไปยังตัวจังหวัดและอ าเภอแม่จัน – อ าเภอเชียงแสน 
ท าให้ย่นระยะในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา  ส่วนระบบชลประทานก็มีการศึกษาแนวทาง
ในการวางระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล  
  จุดอ่อน 
  ต าบลแม่ข้าวต้ม มีพ้ืนที่กว้างถึง 102.5 ตารางกิโลเมตร เป็นแนวยาวจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ 
ความยาวของพ้ืนที่กว่า 20 กิโลเมตร มีถนนภายในต าบลหลายเส้นทางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล เช่น หมู่ที่  8  
และหมู่ท่ี  9  หมู่ที่ 21 มีระยะทางไกลจากตัวเมืองกว่าสี่สิบกิโลเมตร เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล ถนนเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนดินแดง และถนนลูกรัง จึงท าให้การคมนาคมการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรไปยังแหล่งรับซื้อในช่วงฤดูฝนค่อนข้างล าบาก และจากเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมี
ระยะทางยาวมาก จึงท าให้ไม่มีไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง ราษฎรภายในต าบลส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม แต่ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชได้ในช่วงฤดู
ฝนเท่านั้น   
  โอกาส 
  ไดป้ระสานไปยังการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุน
งบประมาณได้ ก็สามารถด าเนินการได้ทันที ส่วนระบบชลประทานเนื่องจากภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของ
ต าบลแม่ข้าวต้ม มีแม่น้ ากกไหลผ่าน มีน้ าตลอดทั้งปี หากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถด าเนินการได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึงเช่นเดียวกัน  
  การวิเคราะห์ก าลังคนกับสถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร
จัดการและการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  จุดอ่อน  
  เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้เดิมที่เคยศึกษามา อาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ แต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
  โอกาส 
  หากมีงบประมาณเพียงพอในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผน การออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ย่อมมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  - ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  จุดอ่อน 
 จ านวนประชากรในต าบลมีจ านวนมาก ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพเท่าท่ีควร ประชาชนบางส่วนละเลยต่อการใส่ใจดูแลสุขภาพ ท าให้เป็นโรคไม่
ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต จ านวนมาก  

  โอกาส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมการรวมกลุ่ม และดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง   
  การวิเคราะห์ก าลังคนกับสถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง 
  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
  จุดอ่อน 
  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีมาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรับผิดชอบดูแล
ได้อย่างทั่วถึง หากจะเพ่ิมจ านวนบุคลากร ก็จะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  โอกาส 
  หากมีงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน สามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอ ก็จะสามารถดูแล
สวัสดิภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง 



 

  5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
  จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ให้ความส าคัญกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยได้จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย มีรถบรรทุกน้ า มีรถกู้ชีพกู้ภัย และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุด่วน 
เหตุร้าย หรือการเจ็บปุวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นเครือข่ายศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
จังหวัดเชียงราย สามารถออกให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยการประสานงานระหว่างศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ในต าบลแม่ข้าวต้ม 

 

  จุดอ่อน 
 ต าบลแม่ข้าวต้มมีพ้ืนที่กว้าง และไม่มีสถานีต ารวจในพ้ืนที่ มีเพียงปูอมยามต ารวจ มี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าเพียง 1-2 นาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถเข้าระงับ
เหตุได้อย่างทันท่วงที สถานีต ารวจอยู่ห่างจากพ้ืนที่กว่ายี่สิบกิโลเมตร ส่วนการรับ-ส่งผู้บาดเจ็บ ไปโรงพยาบาล
ใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากระยะทางไกล 

  โอกาส 
 ปัจจุบันถนน 8 ช่องจราจรที่ผ่านในพ้ืนที่ต าบลแม่ข้าวต้มก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้จึงท า

ให้การเดินทาง รวมทั้งการขนย้ายผู้ปุวย/ผู้บาดเจ็บสามารถเดินทางได้รวดเร็วขึ้น 
  ผลการวิเคราะห์ก าลังคนกับสถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ
ประชาชน หากเกิดกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการให้ความช่วยเหลือ 
  จุดอ่อน 
  ก าลังเจ้าหน้าที่ มีภารกิจหลายๆ ด้าน ทั้งในงานบริการประชาชนซึ่งเป็นงานประจ า หากเกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้นในเวลาราชการ เจ้าหน้าที่อาจติดภารกิจอ่ืนอยู่ อาจไม่สามารถออกปฏิบัติการได้  
  5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  - การท่องเที่ยว 



 

  - การผังเมือง 
  - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

  จุดแข็ง 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว , ข้าวโพดหวาน , สับปะรด, ล าไย , และยังมีหมู่บ้านชนเผ่าที่มีวิถีชิตดั้งเดิม เหมาะส าหรับ
ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

  จุดอ่อน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ท าการเกษตรแบบปลูกพืช

เชิงเดี่ยว จึงท าให้รายได้ผันผวนไปตามกลไกราคาผลผลิตตามท้องตลาด ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดมาก ราคาจะตกต่ าจึงท าให้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้รับการส่งเสริม
เท่าท่ีควร กิจการอ่ืนๆ ยังมีผู้ด าเนินการค่อนข้างน้อย การเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น
จึงน้อยตามไปด้วย 

  โอกาส 
 ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการคมนาคมที่ค่อนข้างสะดวกด้วยการเดินทางโดยเครื่องบิน
จากกรุงเทพมหานครใช้เวลาไม่มากนัก หากมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภายในต าบลจะเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

  ผลการวิเคราะห์ก าลังคนกับสถานการณ์การพัฒนาด้านดา้นการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวได้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ ที่มีความรู้ความสามารถ  
  จุดอ่อน 
  งานด้านการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้อีกทางหนึ่ง 
ยังไม่ได้แยกงานให้มีความชัดเจน และยังขาดเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นข้าราชการรับผิดชอบงานนี้โดยตรง 
  โอกาส 
  การก าหนดงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และก าหนดกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือ
รับผิดชอบงานนี้โดยตรง จะเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและการจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
   
  5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  - คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 

  - จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  จุดแข็ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มเป็นลักษณะชุมชนชนบทกึ่งเมือง สภาพแวดล้อมยัง
ค่อนข้างสะอาด ปราศจากการสะสมของขยะ ไม่มีมลพิษจากโรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุมชน
ยังจัดการปัญหาขยะภายในชุมชนได้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เป็นผู้สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์
และก าลังคนในการก าจัดขยะของชุมชน 
  จุดอ่อน 
  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการคัดแยกขยะ ที่เกิดจากครัวเรือน ยังไม่เห็นคุณค่าของการน า
ขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
  โอกาส 
  การรณรงค์ให้ประชาชนให้ความส าคัญในการคัดแยกขยะที่เกิดจากครัวเรือน การน าขยะมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาความ
สะอาดของของพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
 
  การวิเคราะห์ก าลังคน กับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีบุคลากรที่พร้อมในการท างานด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอย  
  จุดอ่อน 
  ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  โอกาส 
  หากมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการฟ้ืนฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยให้
สภาพแวดล้อมภายในต าบลดีขึ้น 
  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ   ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
ในการรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการรักษาศิลปะ จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเฉลิมราชย์ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมอีกทาง
หนึ่ง อีกท้ังยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรในต าบลมีที่มาอย่างหลากหลาย มีชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิม มีชาวไทยอิสาน มีชนเผ่า หลายชนเผ่า  
  จุดอ่อน 
  การรวบรวมศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังไม่เป็นหมวดหมู่ แลยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมเท่าที่ควร อีกทั้งคนรุ่นใหม่ยังไม่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ดั้งเดิมเท่าที่ควร บางอย่างถูกเลือนหายไปกับวัตถุนิยม 



 

  โอกาส 
  หากมีการด าเนินการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง อนาคตคาดว่าแนวโน้มด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
  การวิเคราะห์ก าลังคนกับภารกิจด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  จุดแข็ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการใน
เรื่องของการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเพียงพอ 
  จุดอ่อน 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีความรู้ความสามารถในเขิงวิชาการ แต่
อาจไม่มีความรู้เชิงลึกในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ศึกษาความรู้จากต าราเป็นส่วนใหญ่ การถ่ายทอดเชิงลึกอาจไม่เพียงพอ 
 
 
 
  โอกาส 
  การที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม หากได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กรภาคประชาชน หรือประชาชนที่มีความรู้ในเองศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ก็จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
  5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  - การสาธารณูปการ 
  - การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - การจัดการศึกษา 
  - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  - การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
  - การส่งเสริมกีฬา 
  - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



 

  - การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  - การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
  - การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  - การผังเมือง 
  - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  - การควบคุมอาคาร 
  - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  -การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -กิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 
  - การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ภารกิจทั้ง  7 ด้าน     ตามท่ีกฎหมายก าหนดจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ได้    ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
  6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี อบต. จะด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีภารกิจหลัก ที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
  (1) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (2) ส่งเสริมการอาชีพ  การมีรายได้  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (3) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว และการลงทุน 
  (4) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (5) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
  (6) ส่งเสริมการศึกษา  การจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
  (8) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  และการส่งเสริมสุขภาพ  การอนามัยครอบครัว  การ
รักษาพยาบาล 



 

  (9) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (10) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (11) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน 
  (12) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 
  นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ยังมีภารกิจรอง ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
  (6) และทรัพย์สินของราษฎร  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (7) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (8) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (9) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (10) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (11) การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยการจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความจ าเป็นและ
สมควร 
  7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม ่ข้าวต้ม   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  จึงได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  
ส่วน   ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม    อัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มทุกส่วนราชการต้องการอัตราก าลัง
ทั้งหมด 34 ต าแหน่ง 66 อัตรา แยกเป็นพนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน 25 อัตรา 
พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)  จ านวน 1 อัตรา รวม 26 อัตรา ผู้บริหารสถานศึกษา 1 อัตรา (อัตราว่าง)
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน 8 อัตรา (อัตราว่าง) 2 อัตรา รวม 10 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน  14 อัตรา ไม่มีอัตราว่าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 15 อัตรา ไม่มีอัตราว่าง และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  สามารถก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ   
เพ่ิมได้ตามความจ าเป็นตามอ านาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มต้องปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในเขตต าบลแม่ข้าวต้ม    ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้  
สอดคล้องกับ ภารกิจและอ านาจหน้าที่  เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบล
ใกล้เคียง ที่มีงบประมาณและภารกิจใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้ก าหนด 
อัตราก าลังใกล้เคียง หรือไม่มีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ตารางประกอบการเปรียบเทียบอัตราก าลังกับพื้นที่ใกล้เคียง 



 

ล าดับ
ที ่

อปท. 
ก าหนดส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2563 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 อบต.แม่ข้าวต้ม 4 74,800,000 พนักงานส่วนต าบล 
26 อัตรา 
ผอ.โรงเรียน 1 อัตรา 
ครู 3 อัตรา 
ครู ผดด. 7 อัตรา 

29 อัตรา 
(เงินอุดหนุน 

8 อัตรา) 

 

2 อบต.ห้วยชมภ ู 4 54,540,000 พนักงานส่วนต าบล 
22 อัตรา 
ครู ผดด. 6 คน 

35 อัตรา 
 เงินอุดหนุน 

4 อัตรา 

 

3 อบต.แม่กรณ ์ 4 43,000,000  พนักงานส่วนต าบล 
22 อัตรา 
ผอ.โรงเรียน 1 อัตรา 
ครู 3 อัตรา 
ครู ผดด. 2 อัตรา 

22 อัตรา 
เงินอุดหนุน 5 

อัตรา 

 

  8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา 
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส 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 ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

ภายใน  อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน  ยอดเงิน  การท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ ตรวจสอบการใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
      ตารางแสดงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.   ส านักงานปลัด อบต. 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานการเจ้าหน้าที่ 
 - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 - งานกฎหมายและคดี 
 -งานประชาสัมพันธ์ 

1.   ส านักงานปลัด อบต. 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานการเจ้าหน้าที่ 
 - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 - งานกฎหมายและคดี 
 -งานประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

2.   กองคลัง 
 - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 - งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน    

2.   กองคลัง 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

 

3.  กองช่าง 
 - งานส ารวจ 
 -  งานก่อสร้าง  
 - งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร 

3.  กองช่าง 
- งานส ารวจ    
-  งานก่อสร้าง  
- งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร  
 

 
 



 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      

4.  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     
 

 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 



 

 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม     
 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
ก าลังคนและเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                 ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การ
โอน การลาออก ฯ 
                 3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคนในองค์การ 
             แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                 1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                 2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                 3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                 4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ด าเนินการแทน 
                 5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                 6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่ 
                 7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                 8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต 
                 9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                 10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

 ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

         1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 
ประการ 
                  1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 



 

                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหา2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

 2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
 2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณ

โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะ
พิจารณาถึงเปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   



 

  จากนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มทั้ง 6 ด้าน น ามา
ก าหนดเป็นงาน/โครงการ ที่แต่ละส่วนราชการด าเนินการ ตามตารางดังต่อไปนี้  

สถิติปริมาณงานของส่วนราชการ 
1) ส านักงานปลัด 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

(ระบุหน่วยนับ) 

1 รายงานรวบรวมข้อมูลทีส่ าคัญของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 28 กลุ่ม 30 กลุ่ม 32 กลุ่ม 35 กลุ่ม 
 2 งานวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการวางแผนงานในการพัฒนากลุ่ม

อาชีพ 
28 ครั้ง 30 ครั้ง 32 ครั้ง 35 ครั้ง 

3 งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและประชาชนท่ัวไปในท้องถิ่นให้มี
ความรู้  ทักษะด้านอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลติและเพิ่มรายได้
ต่อครัวเรือน 

18 กลุ่ม 20 กลุ่ม 22 กลุ่ม 24 กลุ่ม 

4 งานส่งเสรมิการรวมกลุม่ของประชาชนในท้องถิ่น 28 กลุ่ม 30 กลุ่ม 32 กลุ่ม 35 กลุ่ม 
5 งานให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ติดตามและประเมินผลของ

กลุ่มอาชีพ 
28 กลุ่ม 30 กลุ่ม 32 กลุ่ม 35 กลุ่ม 

6 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในท้องถิ่น 1,002 ราย 1,050 ราย 1,100 ราย 1,200ราย 
7 ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะข้อราชการทั่วไป   250 ครั้ง 260 ครั้ง 280 ครั้ง 300 ครั้ง 
8 ด าเนินการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับ

งานบริหารงานท่ัวไปหรืองานเลขานุการ   
390 ครั้ง 400 ครั้ง 410 ครั้ง 420 ครั้ง 

9 งานบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน   225 ครั้ง 230 ครั้ง 240 ครั้ง 250 ครั้ง 
10 งานนโยบายและแผน   163 ครั้ง 170 ครั้ง 180 ครั้ง 190 ครั้ง 
11 แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่

รับผิดชอบ   
110 ครั้ง 115 ครั้ง 120 ครั้ง 130 ครั้ง 

12 งานราชการที่มิได้ก าหนดใหเ้ป็น หน้าท่ีของกอง หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบรหิารส่วนต าบลโดยเฉพาะ   

265 ครั้ง 270 ครั้ง 280 ครั้ง 290 ครั้ง 

13 งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ   42 ครั้ง 45 ครั้ง 50 ครั้ง  60 ครั้ง 
14 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั   102 ครั้ง 110 ครั้ง 120 ครั้ง  130 ครั้ง 
15 งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน งานด้านกฎหมาย  33 ครั้ง 35 ครั้ง 37 ครั้ง 40 ครั้ง 
16 งานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 240 ครั้ง 245 ครั้ง  255 ครั้ง 260 ครั้ง 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เก็บขอ้มูล 
(นายเอกพงศ์  สักลอ) 
  หัวหน้าส านักปลัด 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับรองข้อมูล 
(นางอัจฉรา อินทะรังษี) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 
(นายสันติ    เถรนิยม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 



 

 
2) กองคลัง 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

(ระบุหน่วยนับ) 

1 ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานกองคลังที่ตอ้งใช้ความช านาญ   

102  เรื่อง 105 ครั้ง 110 ครั้ง 118 ครั้ง 

2 งานรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย   770  ครั้ง 800 ครั้ง 900 ครั้ง 950 ครั้ง 
3 งานการจัดเก็บรายได้    2,648  

ครั้ง 
2,700 ครั้ง 2,750 ครั้ง 2,800 

ครั้ง 
4 งานการเงินต่างๆ    232  ครั้ง 240 ครั้ง 250 ครั้ง 270 ครั้ง 
5 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดคุรภุัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง   360  ครั้ง 365 ครั้ง 375 ครั้ง 380 ครั้ง 
6 งานทะเบียนพาณิชย์   68  ราย 70 ราย 75 ราย 80 ราย 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เก็บข้อมูล 
(นางกชพร    ไข่หงษ์) 

                                                     ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับรองข้อมูล 
(นางอัจฉรา  อินทะรังษี) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 
(นายสันติ    เถรนิยม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
3) กองช่าง 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

(ระบุหน่วยนับ) 

1 งานส ารวจโครงการ   173  โครงการ 175 โครงการ 180 โครงการ 190 โครงการ 
2 งานออกแบบ   173  โครงการ 175 โครงการ 180 โครงการ 190 โครงการ 
3 งานประมาณราคา   173  โครงการ 175 โครงการ 180 โครงการ 190 โครงการ 
4 งานควบคุมอาคารก่อสร้าง   145  โครงการ 147 โครงการ 150 โครงการ 160 โครงการ 
5 งานก่อสร้างถนน   38  โครงการ 35 โครงการ 28 โครงการ 20 โครงการ 
6 งานซ่อมแซมถนน   9  โครงการ 11 โครงการ 15 โครงการ 20 โครงการ 
7 งานขยายเขตไฟฟูา   4  โครงการ 5 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 
8 งานซ่อมแซมไฟฟูา   260  ครั้ง 270 ครั้ง 290 ครั้ง 300 ครั้ง 
9 งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน   15  ครั้ง 15 ครั้ง 18 ครั้ง 20 ครั้ง 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เก็บข้อมูล 
(นายชาตรี    ใจฟอง) 

           ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับรองข้อมูล 
(นางอัจฉรา  อินทะรังษี) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 
(นายสันติ    เถรนิยม) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

(ระบุหน่วยนับ) 

1 งานจัดการเรียนการสอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน 

120 คน 
125 คน 130 คน 140 คน 

2 งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
อนุบาล จ านวนนักเรยีน 

139 คน 
145 คน 150 คน 160 คน 

3 งานวางแผนงานการศึกษา    6  ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 
4 งานปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากมาก

เกี่ยวกับงานศึกษา 
10  ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 

5 งานให้ค าปรึกษา  แนะน าติดตาม
ผลประเมินผล    

12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง  15 ครั้ง 

6 งานรวบรวมสถติิข้อมูลทาง
การศึกษา   

12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

7 งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น   

15  ครั้ง 15 ครั้ง 16 ครั้ง 17 ครั้ง 

8 งานเกี่ยวกับการกีฬา   3  ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 
9 งานการจัดโครงการดา้นการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 11 ครั้ง 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เก็บข้อมูล 
(นางสิรินภร  อุทุมภา) 

                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
(ลงชื่อ)    ผู้รับรองข้อมูล 

(นางอัจฉรา  อินทะรังษี) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 

(นายสันติ    เถรนิยม) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 
 

 



 

  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   ได้วิเคราะห์ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่จึงก าหนดบุคลากรตามส่วนราชการ ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. ) จ านวน 1  อัตรา 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( รองปลัด อบต. ) จ านวน 1  อัตรา 
  3.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.   จ านวน 1  อัตรา  
 
  (01) ส านักงานปลัด อบต. 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการ 
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับ
และ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และ แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  

มีอัตราก าลังของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้  
พนักงานส่วนต าบล 

 1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา  
 2. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 3. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 5. นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 6. นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 7. นิติกร ปก./ชก.     จ านวน  1  อัตรา 
 8. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จ านวน  1  อัตรา 
 9. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.    จ านวน  1  อัตรา 
 10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ป./ชง.   จ านวน  1 อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน  1  อัตรา 
 2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
 3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1  อัตรา 
 4. คนสวน (ผู้มีทักษะ)     จ านวน  1  อัตรา 
 5. พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ)    จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. คนงาน      จ านวน  6  อัตรา 
 
 
 
 
 
 



 

 
  (04) กองคลัง  

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีอัตราก าลังของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้  
พนักงานส่วนต าบล 

 1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีช า ปก./ชก.   จ านวน  1  อัตรา 
 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.   จ านวน  1  อัตรา 
 4. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
 5. นักวิชาการคลัง ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา       
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.    จ านวน  1  อัตรา 
   
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. คนงาน      จ านวน  3  อัตรา 
  

  กองช่าง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีอัตราก าลังของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้  
 พนักงานส่วนต าบล 
 1. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา      
 2. วิศวกรโยธา ปก./ชก.     จ านวน  1  อัตรา        
 3. นายช่างโยธา ป./ชง.     จ านวน  2  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน  2  อัตรา        
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างท่ัวไป        
 1. คนงาน         จ านวน  1  อัตรา    
     



 

 

  (08) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งาน
บริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีอัตราก าลังของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้  
 พนักงานส่วนต าบล  
 1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา      จ านวน  1  อัตรา 
 3. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.     จ านวน  1  อัตรา       
 4. พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  7  อัตรา ดังนี้ 
  4.1 ศพด.อบต.แม่ข้าวต้ม     จ านวน 4 อัตรา 
  4.2 ศพด.บ้านห้วยเจริญ     จ านวน 1 อัตรา 
  4.3 ศพด.บ้านโล๊ะปุาห้า     จ านวน 1 อัตรา 
  4.4 ศพด.บ้านเวียงกลาง     จ านวน 1 อัตรา 
 5. ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาล อบต.แม่ข้าวต้ม   จ านวน  3  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)    จ านวน  4  อัตรา 
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 
 3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก)      จ านวน  3  อัตรา 
       2. คนงาน       จ านวน  1  อัตรา 
 3. ภารโรงโรงเรียนอนุบาล อบต.แม่ข้าวต้ม    จ านวน  1  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ตารางแสดงอัตราก าลังที่ต้องการแต่ละส่วนราชการ 

ที ่ ส่วนราชการ ต าแหน่ง ประเภท 

อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
(อัตรา) 

อัตรา 
ก าลัง
ว่าง 

(อัตรา) 

หมาย
เหตุ 

1  ปลัด อบต. บริหารงานท้องถิ่น 1 1   
2 รองปลัด อบต. บริหารงานท้องถิ่น 1 1   
3 นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
วิชาการ 1 1   

4 ส านักงานปลัด หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการท้องถิ่น 1 1   
5 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1 1   
6 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 1 1   
7 นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
วิชาการ 1 1   

8 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1 1   
9 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ 1 1   
10 นิติกร วิชาการ 1 1   
11 เจ้าพนักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ทั่วไป 1 1   

12 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1 1   
13 เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ทั่วไป 1 1   

14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

17 คนสวน(ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

18 พนักงานวิทยุ(ผู้มี
ทักษะ) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

19 คนงาน พนักงานจ้างทั่วไป 6 6   
 
 
 



 

 
 
ที ่

ส่วนราชการ ต าแหน่ง ประเภท 

อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
(อัตรา) 

อัตรา 
ก าลัง
ว่าง 

(อัตรา) 

หมาย
เหตุ 

20 กองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น 1 1   
21 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
วิชาการ 1 1   

22 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

วิชาการ 1 1   

23 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ 1 1   
24 นักวิชาการคลัง วิชาการ 1 1   
25 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป 1 1   
26 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 2 2   
27 กองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น 1 1   
28 วิศวกรโยธา วิชาการ 1 1   
29 นายช่างโยธา ทั่วไป 2 2   
30 นายช่างไฟฟูา ทั่วไป 1 1   
31 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

32 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

2 2   

33 คนงาน พนักงานจ้างทั่วไป 1 1   
34 กองการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อ านวยการท้องถิ่น 1 1   

35 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 1   
36 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
1 - 1 ว่างเดิม 

37 คร ู พนักงานครู อบต. 7 7   
38 ครูผู้ช่วย พนักงานครู อบต. 3 1 2 ว่างเดิม 
39 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

1 1   

41 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

4 4   

42 คนงาน พนักงานจ้างทั่วไป 4 4   
43  ภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 1 1   



 

  8.2 ตารางการจัดกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2564 – 2566)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
    ช านาญการ 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต. (01) 
1. หัวหน้าส านักปลัด 
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

2. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
3. นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ปก./ชก. 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
เมื่อ 3 ส.ค.
63 

5. นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
6. นิติกร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

7. นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
8. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย ปง./ชง.  

1 1 1 1 - - -  

9. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ 1 1 1 1 - - -  
4.คนสวน (ผู้มีทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
5.พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป  
คนงาน 6 6 6 6 - - -  
 
 



 

กองคลัง (04) 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

2. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 
     

1 1 1 1 - - -  

4. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

5. นักวิชาการคลัง ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

6. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
      

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป  

คนงาน 3 3 3 3 - - -  

กองช่าง (05)         
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
   (นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

2.  วิศวกรโยธา ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
3. นายช่างโยธา ปง./ชง. 2 2 2 2 - - -  
4. นายช่างไฟฟูา ปง./ชง. 1 1 1 1     
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1.คนงาน 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(08) 

        

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา   
   และวัฒนธรรม  
   (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  
เมื่อ 1 พ.ย. 61 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.อบต. 

2. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
3. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(นักบริหารสถานศึกษา) 

1 1 1 1    ว่างเดิม  
เมื่อ 6 ก.พ.61 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.อบต. 

3. ครู  7 7 7 7 - - -  
4. ครผูู้ช่วย 3 3 3 3 - - - ว่างเดิม (2) อยู่

ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
กสถ. 



 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
2. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - -  
3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและ 
    บัญช ี

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 4 4 4 4 - - -  

ภารโรง 1 1 1 1     

รวม 66 66 66 66 - - -  
 
 
สรุป รวมทั้งสิ้น  66  อัตรา 
1. ต าแหน่งที่มีคนครอง 62    อัตรา 
2. ต าแหน่งว่าง    5  อัตรา แยกเป็น 
 -พนักงานส่วนต าบล  2  อัตรา 
 -ผู้บริหารสถานศึกษา 1  อัตรา 
 - พนักงานครู อบต.  2  อัตรา 
  
  สรรหาปี 64   5    อัตรา 
  สรรหาปี 65   -         อัตรา 
  สรรหาปี 66        -       อัตรา 



 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับลกาง) 

 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
1.งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเจ้าหน้าที่ 
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8.งานกฎหมายและคดี 
9. งานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1. งานการเงิน 
2. บัญช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5. งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานส ารวจ 
2. งานก่อสร้าง 
3. งานออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศกึษา ระดับต้น) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
     

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 



 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

โครงสร้างส านักปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 
จ านวน 1 6 3 5 6 21 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานนโยบาย 
และแผน 

งาน
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

- นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 
(1) 
-เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน 
(1) 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงาน
พัฒนาชุมชน (1) 
-คนสวน (ผู้มี
ทักษะ) (1) 
-พนักงานวิทยุ(ผู้มี
ทักษะ) (1) 
-คนงาน (3) 
 

- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ (1) 

- เจ้าพนกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัช านาญ
งาน (1)   
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (1) 
-ผู้ช่วยเจา้พนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (1) 
 

-คนงาน (1) - เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (1) 
 
 
 

-นักพัฒนาชุมชน  
 ช านาญการ (1) 
-คนงาน (1) 
 

- นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ 
(1) 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

งานกฎหมาย 
และคด ี

 
-นิติกร 4(1) 

งาน
ประชาสัมพันธ ์

 
-คนงานท่ัวไป 
(1) 

-นิติกร
ปฏิบัติการ (1) 

 

-นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ (1) 
-คนงาน (1) 
 

 
 



 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

โครงสร้างกองคลัง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 
จ านวน 1 4 1 - 3 9 

งานการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
 ช านาญการ  (1) 
 

-นักวิชาการพัสดุช านาญการ (1) 
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตัิงาน (1)  
-คนงาน (1)  

-นักวิชาการคลัง 
 ช านาญการ (1) 
 
 

-นักวิชาการเงินและบัญช ี
  ช านาญการ (1) 
-คนงาน (1) 

งานบัญชี งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-คนงาน (1) 



 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานส ารวจ 
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

งานก่อสร้าง 
 

 
-นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 
จ านวน 1 1 3 3 1 9 

- นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
- นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
-คนงาน (1) 
 

- วิศวกรโยธาช านาญการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 



 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

 

โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ พนักงานครู อบต. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 
จ านวน 2 1 10 6 5 24 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน (นักบริหารสถานศึกษา) 
(1) 
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ (1) 
- ครู (7) 
- ครูผู้ช่วย (3) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (4) 
- ภารโรง (1) 
- คนงาน (3)  

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
- คนงาน (1) 



 

11.บัญชีการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งส่วนราชการ (ไม่ใช้อันนี้) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม 
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 
1 นายก าจัด เชื้อเมืองพาน น.ม. 

นิติศาสตร์ 
12-3-00-1101-001 นักบริหารงาน อบต. 

(ปลัด อบต.) 
กลาง 12-3-00-1101-001 นักบริหารงาน อบต. 

(ปลัด อบต.) 
กลาง 429,120 

(35,760x12) 
 

48,200 
(7,000x12) 

48,200 
(7,000X12) 

597,120 

2 นายกิติศักด์ิ เครือวงค์ ร.ป.ม. 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

12-3-00-1101-002 นักบริหารงาน อบต. 
(รองปลัด อบต.) 

ต้น 12-3-00-1101-002 นักบริหารงาน อบต. 
(รองปลัด อบต.) 

ต้น 396,000 
(33,000x12) 

42,000 
(3,500X12) 

- 438,000 

3 น.ส.วราภรณ์ แสงจันทร์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

12-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ช านาญ
การ 

12-3-12-3205-001  ช านาญการ 288,120 
(24,010X12) 

- - 288,120 

4 นางบุญสิตา สุวรรณาลัย ร.ป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

12-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป) 
 

ต้น 12-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป) 
 

ต้น 376,080 
(31,340x12) 

42,000 
(3,500X12) 

- 418,080 

5 นายธนธรณ์ จันแปงเงิน ร.ป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญ
การ 

12-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 311,640 
(25,970x12) 

- - 311,640 

6 น.ส.พัสวีร์ ไชยเมืองเลน ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญ
การ 

12-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 305,640 
(25,470X12) 

- - 305,470 

7 นางกิริยา ชุ่มมงคล ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

12-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ช านาญ
การ 

12-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ช านาญการ 299,640 
(24,970X12) 

 - 299,640 

8 -ว่าง-  12-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. 12-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. ว่าง - -  
9 น.ส.สุปราณี จุมปู บธ.บ. 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
12-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติกา

ร 
12-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 233,760 

(19,480x12) 
- - 233,760 

10 น.ส.นารินทร์  แดงฟู รป.บ. 
(การบริหารงานทั่วไป) 

12-3-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติกา
ร 

12-3-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 203,280 
(16,940x12) 

- - 203,280 

11 นายเอกวรุณ เพ็งมี ปวส. 
(ก่อสร้าง) 

12-3-01-3810-001 เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ช านาญ
งาน 

12-3-01-3810-001 เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ช านาญงาน 225,720 
(18,810x12) 

- - 225,720 

12 น.ส.วิจิตรา  หมื่นโฮ้ง ศศ.บ.(นิเทศสาสตร์) 12-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ 
งาน 

12-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติ 
งาน 

165,120 
(13,760x12) 

- - 165,120 

 
 
 



 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
 

13 
พนักงานจ้าง 
น.ส.กมลกาญจน์ เอี่ยม
ส าอางค์ 

 
บธ.บ. 
(การตลาด) 

  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

 
- 

 

- 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

 
- 

 
147,960 
(12,330x12) 

 
- 

 
- 

 
147,960 

14 นายบุญเรศ สิทธิวงค์ ร.บ. 
(รัฐศาสตร์) 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 136,200 
(11,350x12) 

- - 136,200 

15 นายประการณ์ วงค์ผาบ ร.บ. 
(รัฐศาสตร์) 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- 125,880 
(10,490x12) 

- - 125,880 

16 นายอนุชิต ปุกค า ป.6  คนสวน 
(ผู้มีทักษะ) 

- - คนสวน 
(ผู้มีทักษะ) 

- 133,680 
(11,140x12) 

- - 133,680 

17 นายปั่น วงค์มูล ป.6  พนักงานวิทยุ 
(ผู้มีทักษะ) 

- - พนักงานวิทยุ 
(ผู้มีทักษะ) 

- 132,480 
(11,040x12) 

- - 132,480 

18 นายศราวุธ อินแปลง วท.บ.(การประมง)  คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

19 นางสาวกุมารินท์ รักแม่ บธ.บ.(การบัญชี)  คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

20 นายอิศเรศ  ขันแก้ว    - -  - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

21 นายประยูร  แก้วแสง    - -  - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

22 นายวิวัฒน์ มะโนวรรณ์    - -  - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
23 นางกชพร ไข่หงส์ บธ.ม. 

 (บริหารธุรกิจ) 
12-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ต้น 12-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ต้น 369,480 

(30,790x12) 
42,000 - 411,480 

24 นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ บธ.ม. 
 (บริหารธุรกิจ) 

12-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 

12-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ 317,520 
(26,460x12) 

- - 317,520 

25 น.ส.เบญญาพัชร์ บั้งเงิน บธ.ม. 
 (บริหารธุรกิจ) 

12-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญ
การ 

12-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญการ 317,520 
(26,460x12) 

- - 317,520 

26 นางสุมาลี สมเสมอใจ บธ.ม. 
 (บริหารธุรกิจ) 

12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญ
การ 

12-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 311,640 
(25,970x12) 

- - 311,640 

27 นางนันทิตา สมุดความ บธ.ม. 
 (บริหารธุรกิจ) 

12-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญ
การ 

12-3-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 288,120 
(24,010x12) 

- - 288,120 

28 นางสาวกรรณิกา ขันแก้ว ปวส. 
(การคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

12-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชก. 12-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 126,120 
(1150x12) 

- - 126,120 

 
29 

พนักงานจ้าง 
น.ส.ชาดา แสนเสมอใจ 

 
บธ.บ. 
(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

  
 
คนงานทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
คนงานทั่วไป 

 
 
- 

 
 
108,000 
(9,000x12) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
108,000 

30 น.ส.วรัญญา  นามวงค์   คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
31 นายชาตรี ใจฟอง วศ.บ. 

(วิศวกรรมศาสตร์) 
12-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานข่าง) 
ต้น 12-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานข่าง) 
ต้น 349,320 

(29,110x12) 
42,000 
(3,500x12) 

- 391,320 

32 นายอนุสรณ์ เตชะสาย วทบ.สถ. 
(สถาปัตยกรรม) 

12-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญ
งาน 

12-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน 244,320 
(20,360x12) 

- - 244,320 

33 นายธีรภัทร์ เกิดแก้ว ปวส. 
(ก่อสร้าง) 

12-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญ
งาน 

12-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 212,280 
(17,690x12) 

- - 212,280 

34 นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว วศ.บ. 
(วิศวกรรมโยธา) 

12-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปฏิบัติกา
ร 

12-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปฏิบัติ 
การ 

258,000 
(21,500x12) 

- - 258,000 

35 พนักงานจ้าง 
นายวุฒิชัย แดงฟู 

 
ปวส. 
 (ก่อสร้าง) 

  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
- 

 
153,840 
(12,820x12) 

 
- 

 
- 

 
153,840 

36 นายสุทธิชัย มาต๊ะ ปวส. 
(ก่อสร้าง) 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 139,560 
(11,630x12) 

- - 139,560 

37 น.ส.กรรณิกา ขันแก้ว บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 150,840 
(12,570x12) 

- - 150,840 

38 นายกิจติพัชร์ พรมวิริยะ ปวส.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
39 น.ส.นันท์นภัส แดงฟู ศษ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
12-3-08-2107-001 นักบริหารการศึกษา 

(หัวหน้าส่วนการศึกษา
ฯ) 

ต้น 12-3-08-2107-001 นักบริหารการศึกษา 
(หัวหน้าส่วนการ 
ศึกษาฯ) 

ต้น 342,720 
(28,560x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 384,720 

40 น.ส.ประไพพร พลเยี่ยม ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

12-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ช านาญ
การ 

12-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 329,760 
(27,480x12) 

- - 329,760 

 
41 

พนักงานจ้าง 
น.ส.ปิยรัตน์ สวนทอง 

 
บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
- 

 
125,880 
(10,490x12) 
 

 
- 

 
- 

 
125,880 

42 น.ส.ลีลานุช จุมปูเทศ ม.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

43 น.ส.พันธิวา เตชะ ปวส. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

44 -ว่าง-   คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  -ว่าง-   ว่างเดิม 
 
45 

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 
น.ส.สุขศรี ภิรบรรณ 

 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

 
57-2-0112 

 
ครู 

 
ค.ศ.1 

 
57-2-0112 

 
ครู 

 
ค.ศ.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 

46 น.ส.ประภาศิริ ทวีสุข ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0113 ครู ค.ศ.1 57-2-0113 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
47 นางจุฑาทิพย์ ดีอ่ า ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0357 ครู ค.ศ.1 57-2-0357 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
48 นางพาณิภัค น้อยวิหก ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0358 ครู ค.ศ.1 57-2-0358 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
49 นางนิตยา หล่อเนตร ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0359 ครู ค.ศ.1 57-2-0359 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
50 นางมลทิชา สุจา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0360 ครู ค.ศ.1 57-2-0360 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
51 นางขันค า เพชรชมภู ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 57-2-0517 ครู ค.ศ.1 57-2-0517 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอุดหนุน 
52 -ว่าง-  37219-2 ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย     ว่างเดิม ร้องขอ 

ก.สถ. 53 -ว่าง-  37220-2 ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย     
54 -ว่าง-  37221-2 ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย     

 
55 

พนักงานจ้าง 
น.ส.เพลินพิศ บั้งเงิน 

 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

 
- 

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 

56 นางพุธชาติ อินแปลง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - - - เงินอุดหนุน 

 



 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 
57 น.ส.ไสว ปุคริต ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - - - เงินอุดหนุน 
58 น.ส.หนึ่งฤทัย บั้งเงิน บธ.บ.(การจัดการ

ทั่วไป) 
3488-5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 
- - บธ.บ.(การจัดการ

ทั่วไป) 
-  - - เงินอุดหนุน 

59 นางศศิธร ไชยอาม ม.6 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - - - เงินอุดหนุน 
60 น.ส.พิศสุดา บั้งเงิน ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - - - - เงินอุดหนุน 

 
 
 

 



 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ 
ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตาม
ตารางแนบท้ายนี้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
อันได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้
ดังนี้ 

 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

 3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง
เข่าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดขนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

 4. จัดให้มีการศึกษาดุงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อน
ของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 



 

การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงาน เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ประกาศให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ  ขยันหมั่นเพียร  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของราชการ  ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  ตาม
ประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เรื่องมาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว   มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ 
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ 
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท. 
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า 
10. พึงมีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
สิ่งท่ีผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
6. มีการควบคุมตนเอง 
7. มีดุลพินิจที่ดี 
8. มีจิตส านึกท่ีเปิดกว้าง 
สิ่งท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา 
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
3. มีความเป็นธรรม 



 

4. มีน้ าใจ รู้จักถนอมน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง 
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง  
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 

 
สิ่งท่ีเพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา 
1. มีความร่วมมือ 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
4. ความเอ้ือเฟือความมีน้ าใจต่อกัน 
5. มีใจที่เกิดกว้าง 
ส่ิงท่ีประชาชนปรารถนา 
1. มีความเคารพนับถือผู้อ่ืนตามสมควร 
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 



 

 


