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คํานํา 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งท่ี 1 ข้ึนตามหนังสือจังหวัดลําปาง ท่ี ลป 0023.2/ว334 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่องการกําหนดส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องกําหนดกอง สํานัก หรือส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก กําหนดส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในเพ่ิม คือ หน่วยตรวจสอบภายใน และกําหนดตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 
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การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าท่ีในการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี กล่าวคือการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอัตรากําลัง
ของหน่วยงานรัฐ ซ่ึงมีการวางแผนกําลังคน เป็นกระบวนการในการพยากรณ์จํานวนคน การพัฒนาคน การพัฒนา
คนในองค์กร การใช้คนและการควบคุมคน โดยท่ีองค์กรจะต้องม่ันใจว่าองค์กรมีปริมาณคน ท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพ 
และคุณลักษณะตามท่ีต้องการ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาท่ีต้องการ รวมท้ังต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้น ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ท้ังนี้การกําหนดอัตรากําลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกําหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่อง
สอดคล้องกัน ซ่ึงถือเป็นสิ่งท่ีสําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จําต้องอาศัยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 14 การปกครองท้องถ่ิน มาตรา 251 การบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้อง
คํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบการ
จัดให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปล่ียนบุคลากรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ (๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการ
รักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งต้ังและการให้พ้นจากตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนท่ี
เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังนี้ การกําหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ี
ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2544หมวด 2 การกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการ
กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง  

4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 หมวด 2 การกําหนดประเภท 
จํานวน และอัตราตําแหน่ง 

ข้อ 12 การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอัตราตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลในองค์การบริหารสวนตําบล 
ว่าจะมีตําแหน่ง ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ต้องคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตําบล โดย
การกําหนดตําแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

1. หลักการและเหตุผล 
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ข้อ 13 การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเป็นแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเป็น
กรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลโดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลง
วันท่ี 27 กรกฎาคม2547  หมวด 3 การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 

6. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.2/ว ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1). ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในการจัดทําหรือการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดหรือ ก.เมืองพัทยา) เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมวด 2 เรื่อง การกําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหน่ง และคู่มือการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

(2). ขอความร่วมมือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 
หรือ ก.เมืองพัทยา) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 ให้แล้วเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 
หรือ ก.เมืองพัทยา) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และขอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ให้
ความสําคัญ ในการกําหนดตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคํานึงถึงปริมาณงาน คุณภาพงาน และภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์ส่วนท้องถ่ินตามมาตร 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕42 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณากําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่เท่าท่ีจําเป็น โดยถือ
เป็นข้อผูกพันในการกําหนดตําแหน่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
สําหรับต้ังเป็นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งท่ีกําหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องมีการสรร
หาบุคคลมาบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีกําหนดตามปีงบประมาณในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยเคร่งครัด 

7. ตามหนังสือจังหวัดลําปางท่ี ลป 0023.2/ว27280 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประกาศ ก.
อบต.จังหวัดลําปาง ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุมครั้ง
ท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลําปาง จํานวน 2 เรื่อง 
ดังนี้ 

1. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

2.  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลําปางเรื่อง เง่ือนไขและหลักเกณฑ์เก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และกิจการ
อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒๕ ข้อ ๒๒๖ ข้อ ๒๒7 ข้อ ๒๒๘ ข้อ ๒๒๙ ข้อ ๒๓๐ ข้อ ๒๓๑ และข้อ ๒3
๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ 1 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล มี ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูงและ
ประเภทพิเศษ และให้นําการกําหนดประเภทขององค์การบริหารส่วนตําบลมาพิจารณากําหนดโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตําแหน่งสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลใดจะอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด 

ข้อ ๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและชั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหน้าท่ีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ในการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความต้องการและความเหมาะสม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือสํานัก 
ข้อ ๓ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 

๒ วรรคสอง (๒) และ (๓) ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนราชการท่ีมีความจําเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังนี้ 

(๑) สํานัก/กองคลัง 
(๒) สํานัก/กองช่าง 
(3) สํานัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) สํานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(๕) สํานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๖) กองการเจ้าหน้าท่ี 
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ให้ส่วนราชการตาม (1)-(6) มีฐานะเป็นกองหรือสํานัก และ (7) เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะตํ่ากว่ากองหรือ

เทียบเท่ากอง โดยให้ข้ึนตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลประเภทสามัญ กําหนดให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สํานัก/กอง

คลัง สํานักกองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการท่ีมีความจําเป็นในการบริหารงานขององค์กร
บริหารส่วนตําบลลําดับแรก หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมเก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล ภารกิจ อํานาจหน้าท่ี ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อนของงานท่ีเป็นภารกิจของส่วนราชการหลักตาม (3), 
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(๔), (๕) และ (๖) ให้เสนอขอกําหนดได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต จังหวัด) กรณีท่ียังไม่กําหนดเป็นส่วนราชการหลักให้พิจารณากําหนดเป็นงาน หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน 

กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์จัดต้ังกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นําภารกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปกําหนดไว้ในความรับผิดชอบของกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นชื่อกองสาธารณสุขเม่ือได้รับความเห็นชอบให้
กําหนดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

ข้อ 3/1 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนข้อ ๒ วรรค
สอง (๒) ได้ ตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม และความจําเป็นองค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ดังนี้ 

(1) สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) กองการประปา 
(3) กองช่างสุขาภิบาล 
(๔) กองสวัสดิการสังคม 
(๕) กองการแพทย์ 
(๖) กองส่งเสริมการเกษตร 
(๗) กองกิจการพาณิชย์ 
(๘) กองกิจการขนส่ง 
(๙) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๐) กองทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
(๑๒) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑๓) กองนิติการ 
(๑4) กองวิเทศสัมพันธ์ 
(๑๕) กองเทศกิจ 
(๑๖) กองผังเมือง 
(ด๙) กองการท่องเท่ียวและกีฬา 
(๑๘) กองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนด 
กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์ประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนแตกต่างจาก

ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดหรือประสงค์ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตาม(1)(18) ให้มี
ระดับสูงข้ึน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาแล้วเสนอเรื่องการกําหนดชื่อส่วนราชการประเภท
ตําแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดสําหรับการประกาศ
กําหนดส่วนราชการระดับสํานักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ ๕ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององค์การ
บริหารส่วนตําบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริมการเกษตร งาน
การพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกร 
งานคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
กอง สํานัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๖ กอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ ๒ วรรคสอง (๒) และ (๓) ให้มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีกําหนดในประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล สําหรับการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการระดับสํานักต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 

ข้อ ๗ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กอง สํานัก หรือส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ ๒ ให้กําหนดเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล แล้วแต่กรณีท้ังนี้ ให้
กําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ในประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด้วย 

การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีจัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่งต้องเป็นหน้าท่ีความรับผิด
ขอบท่ีอยู่ภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๘ การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการ ตามข้อ ๒ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณาเสนอภารกิจ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพของงานปริมาณงาน 
เหตุผลความจําเป็น โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากําลัง และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน เสนอต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาขอจัดต้ัง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดขอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงานความยุ่งยากซับซ้อน 
ความจําเป็น และความเหมาะสม ตลอดท้ังกรอบอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
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ส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย 

การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นโครงสร้างส่วน
ราชการระดับสํานัก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล" 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ถือเป็นสิ่งท่ีสําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้างต้น ตลอดจนต้องสอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรากําลังฉบับเดิมเป็นสําคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มีความ
สมบูรณ์และต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง 
การพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 
 2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีโครงสร้าง การกําหนดตําแหน่ง การแบ่งงานและระบบงาน 
ให้เหมาะกับอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.3 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 

2.4  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีโครงสร้าง การแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซํ้าซ้อน 
 2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.6  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ตรวจสอบความถูก
ต้องเหมาะสมของโครงสร้าง การกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก ประกอบด้วย 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กรรมการ 
 3. ผู้อํานวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. ผู้อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
 5. หัวหน้าสํานักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
 6. นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการได้ประชุมหารือการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564– 2566      
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบในการกําหนดขอบเขตเนื้อหาการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ดังนี้ 
 
 3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 
  อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ถูกกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบโดย
อาศัยกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกาํจัดมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 
(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ 
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัตหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจําเปน็และสมควร 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
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มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
(๓) ให้มีและบํารุงรกัษาทางระบายน้ํา 
(๔) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมการเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั 
(๗) บํารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอันเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอืและท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 

มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ 
นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันท่ีจะดําเนิน
กิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นําความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย 

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
ตําบลมีสิทธไิดร้ับทราบขอ้มลูและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง 
ราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลและข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ 

 
2. พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
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(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนอัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด 4  แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

(ก) ภารกิจท่ีเป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภารกิจท่ี
รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
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(ข) ภารกิจท่ีรัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกระทบถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 

(ค) ภารกิจท่ีเป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
   (๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้
ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนั้น จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการท่ีประชาชนจะได้รับท้ังนี้ 
ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

(3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทําหน้าท่ีประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุ และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้
สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 
โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมข้ึนคิด
เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นด้วย 

การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพ่ิมข้ึน
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย
ตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนภายหลังปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒5๔๙ เป็นต้นไป แต่ไว้กรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 

 
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
  วิสัยทัศน์  “ สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ” ดังนี้ 
 

ความม่ันคง  
1. การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
    2. ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  3. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
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  4. ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น 

 
ความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ําของ

การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 
  3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 

 
ความย่ังยืน 

  1. การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
  2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
 3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ 
 

กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านความม่ันคง มี 7 แนวทาง ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม 
 3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 2. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืน 
 3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล 
 4. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
 5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัยและพัฒนา 
 6. การเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 3. ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
 5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มี 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี 6 แนวทาง ดังนี้ 
 1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 
 3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี 7 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
 2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
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 6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายใน
ระยะ 5 ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
 1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี 
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ัน
ค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถี
ชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ีวิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่าง
ม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ
อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน 
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ประเทศไทยไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 
 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบใน
การกําหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยท่ีเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกัน
นั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ 
ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเหลื่อม
ล้ําน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัยต่ืนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ
และทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิต
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สาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแข่งขันในการ
ผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่น
เป็นท่ีต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพท้ังด้านการเงิน ระบบโล
จิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างข้ึน โดยกําหนด
เป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 ให้
สูงข้ึน นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสําคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสําหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นกําหนดเป้าหมายท้ังในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคน
ชั้นกลาง การสร้างคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลําดับแรกท่ีจะกํากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงให้ความสําคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และได้กําหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการกําหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ในการกําหนดเป้าหมายได้คํานึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบกํากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับ
ย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและกํากับให้สามารถดําเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติ และกําหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในด้านต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคน

ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคม
สูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ี
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กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะท่ีดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ท่ัวถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมท้ัง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐาน
ชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ
ทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น 

ท้ังนี้ โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ท้ังทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว
ได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ท่ีมีการพัฒนา
ท่ียั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน ให้
ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
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การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลด
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง (5) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (7) รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหว่างประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถ่ิน
ให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
ม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําใน
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมท้ังการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ท้ังในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิม
การลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ท้ังด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญ
ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ท้ังการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึน เสริมสร้างสังคมท่ี
มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนท่ีและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา กําหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีไทยมีความ
เก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ
ของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศใน
อนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
ให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

5. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วย
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

         ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
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         ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
         วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม

ล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
         พันธกิจ 
         1) พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่สากล 
         2) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
         3) เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
         4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         5) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน

ระหว่างภูมิภาค 
         เป้าประสงค์ 
         1) เป็นภูมิภาคท่ีแต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นสามารถเป็นฐานเก้ือกูลและเสริม

ศักยภาพซ่ึงกันและกันได้ 
         2) เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

(GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
         3) โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเท่ียว หัตถอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ และเกษตรปลอดภัย 
         4) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 

          1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
          2) ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ในการ
แข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
          3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
          4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลําปาง 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดลําปาง “ลําปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”  
 
นิยาม : จังหวัดลําปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมท้ังด้านการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมท่ีดีโดยยึด
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แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาท่ีเน้นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

 
พันธกิจ  
1) สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้

สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
2) พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก  
3) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
4) ส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ  
5) กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร

จัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐาน  
6) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถ่ิน

และถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7) เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัดส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งม่ันคงตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันภัยใน
ชุมชน 

8) สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและ
เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าประสงค์รวม  
1) เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้าการลงทุนและการเกษตร 

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการเสริมสร้าง
อาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

3) เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดลําปางให้เป็นสังคมท่ีม่ันคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดํารงชีวิตท่ียั่งยืนของประชาชนและคุณภาพท่ี
ดีของสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลําปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวครบวงจรบน

พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลยุทธ์  
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเท่ียว  
2) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
3) อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ให้รองรับ

การท่องเท่ียว 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
5) การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 6) พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว  
 7) ส่งเสริมการตรลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในและต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ  
 
กลยุทธ์   
1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา 

การปฏิรูปท่ีดิน และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
2) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้
มาตรฐาน  

3) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม     
แปรรูปการผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

4) ส่งเสริมการตลาดและจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง          
โลจิสติกส์ของภาคเหนือ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 
 1) เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
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 3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังระดับในและต่างประเทศ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการข้ัน

พ้ืนฐานของภาครัฐ มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  

 กลยุทธ์   
 1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  
 2) เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้

สามารถดํารงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ  
 4) เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการบริหาร

จัดการสาธารณภัย  
  5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
  6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

 ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง มุ่งท่ีจะบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะกับประชาชนจังหวัดลําปาง หรือการทํางานท่ีจะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็น “เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ดังนี้ 
 1. การบริหารงาน การจัดบริการสาธารณะ ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าท่ี ข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ โดยบริการสาธารณะนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความ
เสมอภาค และเป็นธรรม 
 2. การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลต้องยึดหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ การเชื่อม
ประสานแผนงาน/โครงการพัฒนา โดยให้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้งไว้ 
 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปาง “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลําปางเป็น
องค์กรแห่งความสุข” 
 องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยใช้หลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานท่ีควบคุมไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างท่ัวถึง ภายใต้ความเป็นกลาง 
ความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข 

พันธกิจ 
 1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 
 3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนฐานแห่งอํานาจ/หน้าท่ี หลักกฎหมาย ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 
 เป้าประสงค์รวม 
 ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

  วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
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 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  กลยุทธ์ท่ี  1. พัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
  กลยุทธ์ท่ี  2. พัฒนาการไฟฟ้าสาธารณะ 
  กลยุทธ์ท่ี  3. พัฒนาการระบายน้ํา 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
  กลยุทธ์ท่ี  4. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ ประปาบ่อน้ําต้ืนเป็นต้น 
  กลยุทธ์ท่ี  5. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ได้แก่เหมืองฝาย อ่างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง     
คลองส่งน้ํา  เป็นต้น 
 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
  กลยุทธ์ท่ี  6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
  กลยุทธ์ท่ี  7. ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
  กลยุทธ์ท่ี  8. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ท่ี  9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ท่ี  10. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   
 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
  กลยุทธ์ท่ี  11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  กลยุทธ์ท่ี  12. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
  กลยุทธ์ท่ี  13. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  กลยุทธ์ท่ี  14. การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  กลยุทธ์ท่ี  15. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน     

กลยุทธ์ท่ี  16. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  กลยุทธ์ท่ี  17. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ท่ี  18. ส่งเสริมการป้องกันการทําลาย การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
  กลยุทธ์ท่ี  19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม 
  กลยุทธ์ท่ี  20. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
  กลยุทธ์ท่ี  21. พัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร        
ให้มีความรู้  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ท่ี  22. พัฒนารายได้  โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมท้ังระบบการ
จัดเก็บภาษี 
  กลยุทธ์ท่ี  23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี  24. การให้บริการแก่ประชาชน   

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  กลยุทธ์ท่ี  25. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  กลยุทธ์ท่ี  26. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

 
 3.2 การกําหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี จึงได้กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัด
ลําปางได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนประกอบด้วย 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

 ดังนั้นจากภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณะกรรมการจัดทําแผนจึงได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ีกล่าวข้างต้น จึงได้นํามาวิเคราะห์เพ่ือโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใจ
และการจัดระบบงาน ท้ังนี้ได้กําหนดแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
3 
  
  
  
  

การพัฒนาด้านสังคม 
  
  
  

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองช่าง 
บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 
การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด/กองช่าง 
5 
  

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัด 
การดําเนินการอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด 

6 
  

การพัฒนาด้านการศึกษา 
  

บริการชุมชนและสังคม 
  

การศึกษา สํานักปลัด 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลัด 

7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม การเกษตร สํานักปลัด 

8 
  
  

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป สํานักปลัด 
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

9 
  

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  

เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 

เศรษฐกิจ การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักปลัด 

 
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure  
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้วิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคํานึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริกมากยิ่งข้ึน โดยจุดเน้นคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมท้ัง
เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ    
เป็นต้น ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

- สํานักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในสานักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องการวางแผนนโยบาย อํานวยการท่ัวไป 
การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
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แต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี  

ซ่ึงในสํานักปลัดมีภารกิจด้านอ่ืนในสํานักปลัด โดยไม่ได้มีการกําหนดกองข้ึนมา ได้แก่ 
- งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล ให้การ

บริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณสุข ฯลฯ 
- งานด้านการศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม การท่องเท่ียว ฯลฯ 
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วน

ตําบล และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นท่ีเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ 
ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้
พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ 
การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถ่ิน ในการกําหนดอัตรากําลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ตําแหน่งท่ีกําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพ่ือให้ การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน           
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้กําหนด สายงานและตําแหน่งของพนักงานในองค์การบริหารส่วนตําบล      
แม่พริก ดังนี้ 

1. พนักงานส่วนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการงานท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความต่อเนื่อง
ในการทํางานมีอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยแบ่งสายงานออกดังนี้ 

-สายงานบริหารงานท้องถ่ิน ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
-สายงานอํานวยการท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ 
-สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-สายงานท่ัวไป ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 

ซ่ึงการกําหนดสายงานและตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก แบ่งออกเป็น
บัญชีการจัดคนสู่ตําแหน่งกรอบอัตรากําลังในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับกลาง    จํานวน  1  ตําแหน่ง 
สํานักปลัด 

ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

1 
  

การพัฒนาด้านสังคม -นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน  1  ตําแหน่ง 
  ระดับ ชํานาญงาน 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข -นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  

-นักวิชาการศึกษา ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-ครู ระดับ คศ.2                                           จํานวน  1  ตําแหน่ง
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน   
-ครู ระดับ คศ.1                                           จํานวน  1  ตําแหน่ง
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ีนก 
-ครู ระดับ คศ.1                                           จํานวน  1  ตําแหน่ง
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง 

5 การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 

6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

-หัวหน้าสํานักปลัด ระดับ ต้น    จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน   จํานวน  1  ตําแหน่ง 

7 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว -นักวิชาการศึกษา ระดับ ชํานาญการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
กองคลัง 
ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 
8 
  

การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

-ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับ ต้น   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชํานาญการ จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน จํานวน  1  ตําแหน่ง 

 
กองช่าง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับ ต้น  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-นายช่างโยธา ระดับ ชํานาญงาน จํานวน  1  ตําแหน่ง 

 

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
3 การพัฒนาด้านสังคม 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
9 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -นักตรวจสอบภายใน    จํานวน  1  ตําแหน่ง 
 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 

3 การพัฒนาด้านสังคม 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
9 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 
2. พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดท่ีแน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกําหนดพนักงานจ้างจะมี 
2 ประเภท ดังนี้ 

 1. พนักงานจ้างท่ัวไป 
 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ซ่ึงการกําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยให้หัวหน้าส่วน

ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อํานาจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจํานวนข้าราชการ ลูกจ้างใน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง โดยท้ังนี้ได้พิจารณากรอบ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก แบ่งออกเป็นบัญชีการจัด
คนสู่ตําแหน่งกรอบอัตรากําลังในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

 
สํานักปลัด 

ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

1 
  

การพัฒนาด้านสังคม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถยนต์    จํานวน 2  ตําแหน่ง 
-พนักงานดับเพลิง    จํานวน 3  ตําแหน่ง 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถยนต์    จํานวน 2  ตําแหน่ง 
-พนักงานดับเพลิง    จํานวน 3  ตําแหน่ง 

3 
  

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถยนต์    จํานวน 2  ตําแหน่ง 
-พนักงานดับเพลิง    จํานวน 3  ตําแหน่ง 
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4 
  

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                               จํานวน  1  ตําแหน่ง 
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังกลาง 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                จํานวน  1  ตําแหน่ง 

ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
5 การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถยนต์    จํานวน 2  ตําแหน่ง 
-พนักงานดับเพลิง    จํานวน 3  ตําแหน่ง 

6 
  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 2  ตําแหน่ง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
-นักการภารโรง    จํานวน 1  ตําแหน่ง 
-ยาม      จํานวน 1 ตําแหน่ง 

   -คนงานท่ัวไป     จํานวน 4  ตําแหน่ง 
7 การพัฒนาด้านการ

ท่องเท่ียว 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถยนต์    จํานวน 2  ตําแหน่ง 
-พนักงานดับเพลิง    จํานวน 3  ตําแหน่ง 

 
กองคลัง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 

1 
  

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ             จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

 
กองช่าง 
ท่ี ยุทธศาสตร์ กําหนดตําแหน่ง 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
-ช่างเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
 

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
3 การพัฒนาด้านสังคม 
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

9 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
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ซ่ึงในการกําหนดอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกในแต่

ละปีงบประมาณ มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปรากฎย้อนหลัง
นั้นไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 22.63 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 24.37 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 25.25 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีภาระค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 22.78 

ท้ังนี้ภาระค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีลดลง มีสาเหตุมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   
มีพนักงานส่วนตําบลบรรจุใหม่ ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีท่ีเพ่ิมข้ึน จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 40,000,000.- บาท และเพ่ิมข้ึนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น 41,500,000.-บาท  

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

- ประสานความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกลุ่ม องค์กร ส่วนราชการ 
- จัดทําแผนอัตรากําลังกรอบอัตรากําลัง 
- ประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายจากผู้บริหารทุกเดือน 
- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
- ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
- จัดส่งบุคลากรฝีกอบรมด้านต่าง ๆ 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 

๒. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
- จัดหน่วยเคลื่อนท่ี อบต.สัญจร 
- จัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.แม่พริก 
- พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
- จัดหาพัสดุและระบบเทคโนโลย ี
- วางระบบลดข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต.แม่พริก 
- จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- สนับสนุนศูนย์ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
- จัดประชุมประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาตําบลอย่างมีส่วนร่วม 
- ประเมินควบคุมภายใน 
- รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพ่ือแก้ไขจากทุกฝ่าย 
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- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการ 
 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
จากปัญหาโครงสร้างส่วนราชการและการกําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก          

ในภาพรวมท้ังหมดท่ีเป็นปัญหาในปีท่ีผ่านและปัจจุบัน คือหน่วยงานประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้นําเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีระบุ
วัตถุประสงค์มาตราในงบประมาณรายจ่าย ทําให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายสูงข้ึน ส่งผลให้เม่ือนําภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลดตํ่าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลท่ีแท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงต้องตระหนักและพึงระวัง หากในอนาคตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุนและ/หรือการกําหนดเงินอุดหนุนท่ีต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายข้ึนอาจทํา
ให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 40 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) จึงได้
วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงานกําหนดตําแหน่งท่ีมีความจําเป็นและต้องการอย่างแท้จริงให้สอดคล้องกับภารกิจ
อํานาจหน้าท่ีปัจจุบันและเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ต่อไป 

ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้พิจารณาจากสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ ดัง
รายละเอียดท่ีปรากฏต่อไปนี้  

1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญต้องทราบ 2 ประการ  
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และมีการ

คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีท่ีผ่านมาแล้วนํามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใช้คํานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้  

1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใช้การทํางานแต่ละชิ้น การคิดวันและ
เวลาทํางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้  

1 ปี จะมี 52 สัปดาห์  
1 สัปดาห์จะทํา 5 วัน  
1 ปี จะมีวันทํา 260 วัน  
วันหยุดราชการประจําปี 13 วัน  
วันหยุดพักผ่อนประจําปี (พักร้อน) 10 วัน  
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย 7 วัน  
รวมวันหยุดใน 1 ปี 30 วัน  
* วันทํางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี 230 วัน  
เวลาทํางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง  
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)  
** เวลาทํางานของข้าราชการใน 1 ปี(230x6) 1,380 ชั่วโมง หรือ(1,380x60) 82,800 นาที  
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ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
สูตรในการคํานวณ จํานวนคน = ปริมาณงานท้ังหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น  

                                   เวลาทํางานมาตรฐานต่อคนต่อปี  
 

2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน
ท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหน่ง 
หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าว อาจนํามาคํานวณหาอัตราส่วนระว่าง
ปริมาณงานกับจํานวนคนท่ีต้องการสําหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควร
ระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ  

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม่  
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจํานวนเจ้าหน้าท่ี จึงไม่สามารถคํานวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคํานวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
 ตารางสรุปสถิติปริมาณงานทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดังนี้ 
 

สํานักปลัด 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 
ปริมาณ

งาน 
(ต่อปี) 

เวลาท้ังหมด
(ต่อปี) 

จํานวน
ตําแหน่งท่ี
ต้องการ 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับกลาง 15267 570,870 6.89 
2 หัวหน้าสํานักปลัด ระดับ ต้น  14003 420090 5.07 
3 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ 661 129480 1.56 
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ  95 152,640 1.84 
5 นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ 2337 108165 1.31 
6 งานสาธารณสุข 357 113520 1.37 
7 นักวิชาการศึกษา ระดับ ชํานาญการ  297 87360 1.06 
8 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน 6274 174482 2.11 
9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับชํานาญงาน 527 134760 1.63 
10 ครู ระดับ คศ.1 ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน   3688 217420 2.67 
11 ครู ระดับ คศ.2 ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ีนก 3870 220180 2.66 
12 ครู ระดับ คศ.2 ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง 3882 223540 2.70 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4654 102834 1.24 
13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3,971 143,570 1.73 
14 พนักงานขับรถยนต์ 465 100260 1.21 
15 พนักงานขับรถยนต์ 288 86400 1.04 
16 พนักงานดับเพลิง 480 83520 1.01 
17 พนักงานดับเพลิง 366 89280 1.08 
18 พนักงานดับเพลิง 543 88380 1.07 
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19 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังกลาง 3870 217780 2.63 
20 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงราย

ลุ่ม 
3870 220180 2.66 

 พนักงานจ้างท่ัวไป    
21 นักการภารโรง  622 85440 1.03 
22 ยาม  840 306600 3.70 
23 คนงานท่ัวไป   480 86400 1.04 
24 คนงานท่ัวไป   480 86400 1.04 

 
กองคลัง 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 
ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 
เวลาท้ังหมด

(ต่อปี) 
จํานวนตําแหน่งท่ี

ต้องการ 
1 ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับ ต้น 310 95820 1.16 
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชํานาญการ 1153 196560 2.37 
3 เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญ

งาน  (ว่าง) 
655 96600 1.17 

4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน 3763 179340 2.17 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3316 100285 1.21 
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  655 96600 1.17 
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  3763 179340 2.17 
8 งานธุรการ 5388 103660 1.25 
 

กองช่าง 
ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 
เวลาท้ังหมด

(ต่อปี) 
จํานวนตําแหน่งท่ี

ต้องการ 
1 ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับ ต้น 2542 91680 1.11 
2 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน 2208 87360 1.06 
3 นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส 836 87360 1.06 
4 นายช่างโยธา ระดับ ชํานาญงาน 836 87360 1.06 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 648 87840 1.06 
6 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 540 83520 1.01 
 พนักงานจ้างท่ัวไป    
7 ช่างเครื่องสูบน้ํา 608 90240 1.09 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 
เวลาท้ังหมด

(ต่อปี) 
จํานวนตําแหน่งท่ี

ต้องการ 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน    

 
3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมา 

 
 เพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนําผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธ
กิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีต้องใช้สําหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  
โดยสมมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

โดยข้ันตอนการวิเคราะห์เพ่ือการกําหนดจํานวนตําแหน่ง มีข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเก่ียวกับกําลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ

โครงสร้างของกําลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร้างของกําลังคนและเป็นพ้ืนฐาน
ในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนต่อไป  

ประเภทของข้อมูลท่ีทําการสํารวจและวิเคราะห์  
1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล)  
2. ข้อมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหน่ง การโอน การ

ลาออก ฯ  
3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม  
 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การใช้กําลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กําลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน

เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดจํานวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ  

แนวทางการวิเคราะห์การใช้กําลังคน 10 ประการ 
1. มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งต่าง ๆ หรือไม่  
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่  
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด  
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดํารงตําแหน่งท่ีมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีและควรมอบให้ใครดําเนินการแทน  
5. สํารวจการใช้ลูกจ้างว่าทํางานได้เต็มท่ีหรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่  
6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่  
7. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่  
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต  
9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่  
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
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การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ส่วน
ราชการ 

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง 

สํานักปลัด ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการโดยท่ัวไปของ
สํานัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริกโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ในสํานักปลัด ออกเป็น 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
1.2 งานกิจการสภา 
1.3 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-งานงบประมาณ 
-งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอํานวยการและประสานงาน ฯลฯ 
1.4  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างฯลฯ 
1.5 งานนิติการ 
1.6 งานสวัสดิการสังคม 
-งานส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม การศึกษา 
-งานเบ้ียยังชีพ ฯลฯ 
1.7 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานวางแผนการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
-งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ฯลฯ 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกันและฟ้ืนฟู 
-งานเก่ียวกับรักษาความสงบเรียบร้อยฯลฯ 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

ภารกิจของสํานักปลัด ประกอบด้วย
งาน จํานวน 9 งาน  จะเห็นได้ว่ามี
พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงาน 
จํานวน 7 อัตรา พนักงานครู จํานวน 
3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 
อัตรา พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 6 
อัตรา ซ่ึงแต่ละตําแหน่งได้ครอบคลุม
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ จาก
การวิเคราะห์อัตรากําลังท่ีต้องการ
พบว่าอัตรากําลังท่ีมีอยู่ ไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน จึงเห็นควรว่า
ระหว่างปี 2564 - 2566  ให้คง
อัตรากําลังไว้เท่าเดิม และเห็นควรให้
ดําเนินการปรับกรอบอัตรากําลัง 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เพ่ิม
อีก 1 ตําแหน่งในรอบปีถัดปี เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบาย
ของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัด/
นโยบายของผู้บริหารได้ 
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ส่วน

ราชการ 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง 

กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย การรับ การนําส่ง
เงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
อ่ืนๆ งานเก่ียวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน 
และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานทางบทดลองประจําเดือนประจําปี งานเก่ียวกับ
การพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตําบล และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการใน
กองคลัง ออกเป็น 
2.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 
1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

ภารกิจของกองคลัง ประกอบด้วย
งาน จํานวน 5 งาน  มีพนักงานส่วน
ตําบลท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ซ่ึง
แต่ละตําแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ จากการ
วิเคราะห์อัตรากําลังท่ีต้องการพบว่า
อัตรากําลังท่ีมีอยู่ ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน จึงเห็นควรว่าระหว่างปี 
2564 - 2566 ให้คงอัตรากําลังไว้
เท่าเดิม และเห็นควรให้ดําเนินการ
ปรับกรอบอัตรากําลัง พนักงานจ้าง
ท่ัวไป ตําแหน่ง ธุรการ เพ่ิมอีก 1 
ตําแหน่งในรอบปีถัดปี หรือท้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
สามารถปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีมีอยู่
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นโยบายของรัฐบาล/นโยบายของ
จังหวัด/นโยบายของผู้บริหารได้ 
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ส่วน

ราชการ 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง 

กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ
และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง     
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลการควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ออกเป็น   
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
3.2 งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ํา 
-งานข้อมูลก่อสร้าง ฯลฯ 
3.3 งานอาคารและผังเมือง 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล ฯลฯ 
3.4 งานโยธา 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายน้ํา ฯลฯ 
 

ภารกิจของกองช่าง ประกอบด้วย
งาน จํานวน 5 งาน  มีพนักงานส่วน
ตําบลท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา ซ่ึงแต่ละ
ตําแหน่งได้ครอบคลุมภารกิจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ จากการวิเคราะห์
สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์
อัตรากําลังท่ีต้องการพบว่า
อัตรากําลังท่ีมีอยู่ มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการแล้ว จึงเห็นควรว่า
ระหว่างปี 2564 - 2566ให้คง
อัตรากําลังไว้เท่าเดิม ท้ังนี้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถ
ปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีมีอยู่ให้
สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบาย
ของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัด/
นโยบายของผู้บริหารได้ 
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ส่วน

ราชการ 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
-งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  
-งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน 
การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  
-งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน  
-งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
-งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ  
-งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ  
-งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน 
 
 

ภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มีพนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 อัตรา  

 
เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ทําการวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจและปริมาณงาน 

ซ่ึงทําให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในช่วงปี 2564 - 2566 เห็นว่าอัตรากําลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก ตามโครงสร้างส่วนราชการท้ัง 3 กอง มีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
โดยจะมีการขอกําหนดอัตรากําลังเพ่ิมในรอบปีถัดไป จํานวน 2 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหน่ง และ พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง ธุรการ สังกัด
กองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง  

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  นําประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณาอย่าง

น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 
- ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละ

ส่วนราชการ หรือ กําหนดฝ่าย มากจะทําให้เกิดตําแหน่งงานข้ึนอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก พิจารณาทบทวนว่า
การกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ 
ได้แก่ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง 

- ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ยังไม่มีข้าราชการ
สูงอายุท่ีจะกําหนดเกษียณอายุในระยะ 3 ปีข้างหน้า จึงยังไม่มีการเตรียมเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ 
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- มุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และหัวหน้าส่วนราชการ ท้ัง 3 ส่วน การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลแม่พริก เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหาร
และผู้ปฎิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอ่ืนๆ  

  
การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนกับเวลาท่ีใช้เพ่ือประกอบการกําหนดจํานวนข้าราชการท่ีรับผิดชอบ

งานนั้น มีการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก กับเทศบาลตําบลพระบาทวังตวงและ
เทศบาลตําบลแม่ปุ ซ่ึงเป็นซ่ึงมีพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันเหมือนกัน ดังนี้ 

หากเปรียบเทียบกันระหว่างอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ เทศบาลตําบลพระบาทวัง
ตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง และเทศบาลแม่ปุ อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน มีจํานวนประชากร งบประมาณ และจํานวนอัตรากําลังใกล้เคียงกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ท่ี รายการ องค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก 
เทศบาลตําบลแม่ปุ เทศบาลตําบล 

พระบาทวังตวง 
1 ส่วนราชการ มี 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 

1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

มี 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

มี 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1.สํานักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

2 จํานวนพนักงาน จํานวน 16 อัตรา จํานวน 19 อัตรา จํานวน 22 อัตรา 
3 ลูกจ้างประจํา จํานวน  -   อัตรา จํานวน 4 อัตรา จํานวน 1 อัตรา 
4 จํานวนพนักงานจ้าง จํานวน 21 อัตรา จํานวน 26 อัตรา จํานวน 11 อัตรา 
5 พ้ืนท่ี มี พ้ื น ท่ี  469  ตา ร า ง

กิโลเมตร   
มีพ้ืนท่ี 65.65 ตาราง
กิโลเมตร 

มี พ้ื น ท่ี   1 4 1 . 2 0 
ตารางกิโลเมตร   

6 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

41,500,000.- บาท 46,500,000.- บาท 30,000,000.- บาท 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากําลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
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จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าท้ัง  3 หน่วยงาน มีจํานวนส่วนราชการเท่ากัน แต่แตกต่างกันในด้านจํานวน

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีจํานวน 40 อัตรา ซ่ึงมากกว่าเทศบาลพระบาทวังตวง ท่ีมีจํานวน 
34 อัตรา แต่ก็ยังมีจํานวนน้อยกว่าเทศบาลแม่ปุ ท่ีมีจํานวน 49 อัตรา ด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก มีงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 41,500,000.- บาท ซ่ึงมากกว่าเทศบาลพระบาทวังตวง มีงบประมาณ
รายจ่าย เป็นเงิน 30,000,000.- บาท แต่ก็ยังมีจํานวนน้อยกว่าเทศบาลแม่ปุ มีงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 
46,500,000.- บาท  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบและจํานวนประชากรมากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตอําเภอแม่พริก แต่มีงบประมาณรายจ่ายและมีอัตรากําลังคนเป็นอันดับท่ี 2 มีภารกิจ
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดโครงสร้าง และกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและ
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือท่ีจะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินทุกคน โดยต้อง

ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ในส่วนของรายละเอียดหัวข้อนี้ปรากฎตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
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ส่วนท่ี  1    สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขต  
ท่ีต้ัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ต้ังอยู่เลขท่ี 422/1  หมู่ท่ี 1 บ้านแม่พริกลุ่ม ตําบลแม่

พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  
- ในปี พ.ศ. 2539 จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก 

- ปี พ.ศ. 2547 การยุบรวมสภาตําบลผาปังกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2546  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 
121 ตอนพิเศษ 108 ง ลงวันท่ี 29 กันยายน 2547 
    - ปี พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เม่ือ
วันท่ี  26 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงดําเนินประกาศกําหนดขนาดองค์การบริหารส่วน
ตําบล เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2551 
  - ปี พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง แยกพ้ืนท่ี
บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 
31 มกราคม 2556  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเล่ม 130 ตอนพิเศษ 34 ง ลงวันท่ี 
14 มีนาคม 2556 
  - ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ได้ปรับปรุงการ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งจาก องค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดกลาง เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประเภทสามัญ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริกจึงดําเนินประกาศกําหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
  -  ดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นรูปเห็ดโคนสามดอกและผืนดิน     
มีวงกลมป้ายชื่อย่อขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกล้อมรอบ 

 
ภาพเห็ดโคนสามดอก  หมายถึง   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืน
ป่าตําบลแม่พริกท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเห็ดโคน มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย 
เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดอําเภอแม่พริก  
ภาพผืนดิน   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านพืชพันธุ์   
 
 
 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกต้ังอยู่ในเขตอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 125  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 500  กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา มี
ลําห้วย   แม่พริกและแม่น้ําวังไหลผ่านหมู่บ้าน และมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลยกกระบัตร  อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลแม่ปุ  ตําบลพระบาทวังตวง  อําเภอแม่พริก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก , อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

มีเนื้อท่ี  469 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นเนื้อท่ีตําบลแม่พริก 387 ตารางกิโลเมตร  ตําบลผาปัง  82  
ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเทือกเขา  มีท่ีราบทําการเกษตรตามเชิงเขาและริมแม่น้ํา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศ  สภาพอากาศร้อนอบอ้าวตลอดท้ังปี  ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว  

อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  42.60  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  11.8  องศา
เซลเซียส  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  800 มิลลิเมตรต่อปี  ลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน 
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียว  

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีอาณาเขตพ้ืนท่ีการปกครองแยกเป็น 2 ตําบล คือ ตําบลแม่

พริก(บางส่วน) จํานวน 8 หมู่บ้าน และตําบลผาปัง จํานวน 5 หมู่บ้าน รวมท้ังสิ้น จํานวน 13 หมู่บ้าน มี
รายละเอียดหมู่บ้านดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ตําบลแม่พริก 

1 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี  3     
2 บ้านแม่พริกบน   หมู่ท่ี  4       
3 บ้านวังสําราญ   หมู่ท่ี  6        
4 บ้านห้วยข้ีนก   หมู่ท่ี  7     
5 บ้านปางยาว   หมู่ท่ี  8           
6 บ้านร่มไม้ยาง   หมู่ท่ี  9         
7 บ้านสันข้ีเหล็ก   หมู่ท่ี  10        
8 บ้านแพะดอกเข็ม  หมู่ท่ี  11 
 ตําบลผาปัง 

9 บ้านนาริน  หมู่ท่ี  1                 
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10 บ้านผาปังหลวง   หมู่ท่ี  2    
11 บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี  3            
12 บ้านห้วยไร่    หมู่ท่ี  4            
13 บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี  5              

3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน

อนาคต) 
ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ปี พ.ศ.2562 

ตําบลแม่พริก 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 495 549 1,044 309 
บ้านแม่พริกบน      หมู่ท่ี 4 255 220 475 165 
บ้านวังสําราญ       หมู่ท่ี 6 147 151 298 89 
บ้านห้วยข้ีนก        หมู่ท่ี 7 163 185 348 128 
บ้านปางยาว         หมู่ท่ี 8 112 111 223 70 
บ้านร่มไม้ยาง        หมู่ท่ี 9 246 234 480 181 

บ้านสันข้ีเหล็ก       หมู่ท่ี 10 401 420 821 320 
บ้านแพะดอกเข็ม   หมู่ท่ี 11 217 226 443 152 

รวม 2,036 2,096 4,132 1,414 

ตําบลผาปัง 
ประชากรท้ังหมด 

รวม ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

บ้านนาริน             หมู่ท่ี 1 96 94 190 55 
บ้านผาปังหลวง       หมู่ท่ี 2 239 226 465 159 
บ้านผาปังกลาง       หมู่ท่ี 3 194 205 399 129 
บ้านห้วยไร่            หมู่ท่ี 4 186 185 371 104 
บ้านเด่นอุดม          หมู่ท่ี 5 56 56 112 38 

รวม 771 766 1,537 485 
รวมท้ังส้ิน 2,807 2,862 5,669 1,899 

            ข้อมูล ณ มีนาคม 2562 
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ข้อมูลสถิตจํิานวนประชากรป ีพ.ศ. 2557-2562
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จากแผนภูมิข้อมูลสถิติจํานวนประชากรต้ังแต่ปี พ.ศ.2557-2562 แนวโน้มแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ

จํานวนประชากรในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.625 ต่อปี 

3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลแม่พริกและตําบลผาปังแยกตามช่วงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี 3 แม่เชียงรายลุ่ม 475 526 1,001 
หมู่ท่ี 4 แม่พริกบน 252 218 470 
หมู่ท่ี 6 วังสําราญ 138 142 280 
หมู่ท่ี 7 ห้วยข้ีนก 157 183 340 
หมู่ท่ี 8 ปางยาว 110 112 222 
หมู่ท่ี 9 ร่มไม้ยาง 244 233 477 
หมู่ท่ี 10 สันข้ีเหล็ก 396 427 823 
หมู่ท่ี 11 แพะดอกเข็ม 212 233 445 

รวม 1,984 2,074 4,058 
ตําบลผาปัง ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี 1 บ้านนาริน             95 92 187 
หมู่ท่ี 2 บ้านผาปังหลวง       232 217 449 
หมู่ท่ี 3 บ้านผาปังกลาง       191 197 388 
หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยไร่            185 185 370 
หมู่ท่ี 5 บ้านเด่นอุดม         58 56 114 

รวม 761 747 1,508 
รวมท้ังส้ิน 2,745 2,821 5,566 

             ข้อมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 

4.สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง 
ได้แก่  1. โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี  3  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
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  2. โรงเรียนบ้านแม่พริกบน       หมู่ท่ี  4  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา        หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. โรงเรียนผาปังวิทยา           หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง    อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง  (ขยายโอกาส) 
 ได้แก่ 1.โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา  หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. โรงเรียนผาปังวิทยา   หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
   - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 13     แห่ง (ทุกหมู่บ้าน) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 แห่ง 
 ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ท่ี  3  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน   หมู่ท่ี  4  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยข้ีนก   หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง  หมู่ท่ี  2  ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง  

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังกลาง   หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง  
4.2 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  3 แห่ง ได้แก่  
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 

        2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง 
        3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผาปังกลาง หมู่ 3 ต.ผาปัง  อ.แม่พริก  จ.ลําปาง 

  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ํา 100% 
4.3 อาชญากรรม 
ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - ตํารวจชุมชน   2 แห่ง 
  1. ป้อมยามตํารวจแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ท่ี 3  ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  2. ป้อมยามตํารวจผาปังกลาง   หมู่ท่ี 3  ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

4.4 ยาเสพติด 
  ข้อมูลผู้เสพและได้รับการบําบัดยาเสพติดและยังเฝ้าดูพฤติกรรมจากสถานีตํารวจภูธรแม่พริกมี
จํานวน  30 คน แยกเป็นตําบลแม่พริก จํานวน 20 คน ตําบลผาปัง จํานวน 10 คน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
จํานวนผู้ได้รับเบ้ียยังชีพโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ช่วงอายุ 

(ปี) 
ตําบลแม่พริก 

หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 11 รวม 
60-69 183 76 39 56 26 57 99 62 598 
70-79 46 21 16 23 6 30 49 37 228 
80-89 32 13 10 6 3 4 12 8 88 

90 ข้ึนไป 7 2 1 2 0 0 4 2 18 
รวม 263 112 66 87 35 91 164 109 932 
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ช่วงอายุ 
(ปี) 

ตําบลผาปัง 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 รวม 

60-69 35 75 76 61 17 264 
70-79 19 65 33 21 9 147 
80-89 5 29 13 9 1 57 

90 ข้ึนไป 1 5 4 3 0 13 
รวม 60 174 126 94 27 481 

รวมท้ังส้ิน 1,413 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 

จํานวนผู้ได้รับเบ้ียยังชีพโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ตําบลแม่พริก 

หมู่บ้าน จํานวน หมู่บ้าน จํานวน 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 45 บ้านนาริน             หมู่ท่ี 1 16 
บ้านแม่พริกบน      หมู่ท่ี 4 13 บ้านผาปังหลวง       หมู่ท่ี 2 40 
บ้านวังสําราญ       หมู่ท่ี 6 10 บ้านผาปังกลาง       หมู่ท่ี 3 32 
บ้านห้วยข้ีนก        หมู่ท่ี 7 20 บ้านห้วยไร่            หมู่ท่ี 4 28 
บ้านปางยาว         หมู่ท่ี 8 3 บ้านเด่นอุดม          หมู่ท่ี 5 9 
บ้านร่มไม้ยาง        หมู่ท่ี 9 11 รวม 125 
บ้านสันข้ีเหล็ก      หมู่ท่ี 10 20 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 

 บ้านแพะดอกเข็ม   หมู่ท่ี 11 19 
รวม 141 

รวมท้ังส้ิน 266 

จํานวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
ตําบลแม่พริก ตําบลแม่พริก 

หมู่บ้าน จํานวน หมู่บ้าน จํานวน 
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 1 บ้านนาริน             หมู่ท่ี 1 1 
บ้านแม่พริกบน      หมู่ท่ี 4 0 บ้านผาปังหลวง       หมู่ท่ี 2 1 
บ้านวังสําราญ       หมู่ท่ี 6 2 บ้านผาปังกลาง       หมู่ท่ี 3 2 
บ้านห้วยข้ีนก        หมู่ท่ี 7 0 บ้านห้วยไร่            หมู่ท่ี 4 1 
บ้านปางยาว         หมู่ท่ี 8 3 บ้านเด่นอุดม          หมู่ท่ี 5 2 
บ้านร่มไม้ยาง        หมู่ท่ี 9 0 รวม 7 
บ้านสันข้ีเหล็ก      หมู่ท่ี 10 1 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 

 บ้านแพะดอกเข็ม   หมู่ท่ี 11 2 
รวม 9 

รวมท้ังส้ิน 16 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง (การคมนาคมขนส่งทางบก) ในเขตพ้ืนท่ี 

  1. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  1102  เชื่อมอําเภอแม่พริก – อําเภอเถิน ระยะทางยาว
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  
  2. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  1264 เชื่อมอําเภอแม่พริก – บ้านห้วยข้ีนก ระยะทางยาว
ประมาณ 20.5 กิโลเมตร 
  3. ถนน อบจ. อําเภอแม่พริก  -  บ้านแม่พริกบน ระยะทางยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
  4. ถนน  อบต. บ้านห้วยข้ีนก -  บ้านปางยาว ระยะทางยาวประมาณ 11.0 กิโลเมตร 
  5. ถนน อบต.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1102 - บ้านวังสําราญ ระยะทางยาวประมาณ 3.0 
กิโลเมตร 
  6. ถนน กรมโยธาธิการ (ถ่ายโอน)  บ้านท่าด่าน – บ้านวังสําราญ ระยะทางยาวประมาณ 1.0 
กิโลเมตร 
  7. ถนน รพช. (ถ่ายโอน) บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ระยะทางยาวประมาณ 10.5 
กิโลเมตร 
  8. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ลป 3011 เชื่อมตําบลผาปัง – อําเภอเถิน ระยะทางยาว
ประมาณ 5.0 กิโลเมตร 
  9. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ลป 4060  เชื่อมตําบลผาปัง – ตําบลแม่ปุ ระยะทางยาว
ประมาณ 4.0 กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
  - อัตราการมีไฟฟ้าใช้  100 % 

5.3 การประปา 
- ประปาหมู่บ้าน  15 แห่ง 
5.4 โทรศัพท์ 
- โทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้ 
5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - หอกระจายข่าว  13 แห่ง 
  - สถานีวิทยุ  1 สถานี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
- ประชากรในตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 

การทํานา การปลูกพืชส่วนใหญ่ เป็นพืชจําพวก ข้าว ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม และผลไม้ เช่น ลําไย 
มะม่วง มะนาว  ฯลฯ 

6.2 การประมง 
การประมงส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือยังชีพ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาน้ําจืดท่ัวไป 
6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์  เช่น  ววั สุกร ไก่  
6.4 การบริการ 
ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ 11 แห่ง ร้านขายปุ๋ย    1 แห่ง 
 โรงสีขนาดเล็ก  8 แห่ง ร้านขายน้ําด่ืม   2 แห่ง  
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 ร้านค้าท่ัวไป  52 แห่ง สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์  6 แห่ง 
 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 5 แห่ง ร้านอาหาร                             6 แห่ง 
 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์         3 แห่ง   ร้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต              3  แห่ง 
 ตู้ ATM   1 แห่ง ตลาดนัด    1 แห่ง 

6.5 การท่องเท่ียว   
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ได้แก่ 

  - ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - อ่างเก็บน้ําผาวิ่งชู้ บ้านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยพระธาตุ บ้านสันข้ีเหล็ก ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - รอยพระพุทธบาท บ้านปางยาว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ํา บ้านปางยาว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - น้ําดิบอุ่น บ้านนาริน ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - รัฐวิสาหกิจชุมชนตําบลผาปัง บ้านผาปังกลาง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุสิบสองราศี บ้านผาปังกลาง ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - พระธาตุศิริภูมิวนา บ้านห้วยไร่ ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ดอยล้าน บ้านเด่นอุดม ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
  - ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี ได้แก่ 
1. กลุ่มทําไม้กวาด บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
2. ชมรมผู้สูงอายุตําบลผาปัง บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 
6.8 แรงงาน 

  - มีการใช้แรงงานในพ้ืนท่ี   
  - แรงงานต่างด้าว ไม่มีในพ้ืนท่ี 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

  - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

วัด / สํานักสงฆ์   จํานวน 9 แห่ง    ได้แก่ 
  1. วัดแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ท่ี  3  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  2. วัดแม่พริกบน   หมู่ท่ี  4  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  3. วัดวังสําราญ    หมู่ท่ี  6  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  4. วัดห้วยข้ีนก    หมู่ท่ี  7  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
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  5. วัดผาปังหลวง   หมู่ท่ี  2  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  6. วัดบ้านผาปังกลาง  หมู่ท่ี  3  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  7. วัดห้วยไร่    หมู่ท่ี  4  ตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 
  8. สํานักสงฆ์บ้านปางยาว หมู่ท่ี  8  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  9. สํานักสงฆ์กําแพงหิน หมู่ท่ี 11  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  โบสถ์คริสต์ศาสนา  จํานวน   1 แห่ง ได้แก่  

1. โบสถ์คริสต์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี  3  ตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก  จังหวัดลําปาง 

7.2 ประเพณีและงานประจําปี 
- ประเพณีแห่ไม้คํ้าศรี จะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 

  - ประเพณีข้ึนดอยพระธาตุ จะจัดงานในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกปี 
- ประเพณีตานก๋วยสลาก จะจัดงานประเพณีช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

  - ประเพณีลอยกระทง จะจัดงานในวันข้ึน  15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  - ภูมิปัญญาท้องถ่ินนวดแผนไทย 
  - ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านตีกลองปู่จา 
  - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินคําเมือง  

7.4 ส้ินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - น้ําพริกถ่ัวเน่า ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

- กล่องข้าวสานด้วยใบตาล ตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
  - ไม้กวาดทางมะพร้าว ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ํา 
1. แหล่งน้ําธรรมชาติ 

   - แม่น้ําวัง   1 สาย 
   - ลําห้วย   8 สาย  
   - หนอง บึง   11 แห่ง 
  2. แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
   - อ่างเก็บน้ํา   4  แห่ง 
   - ฝายขนาดใหญ่   8 แห่ง 
   - ฝายขนาดเล็ก   58 แห่ง 
   - บ่อน้ําต้ืน   170 แห่ง 
   - บ่อโยก(บ่อบาดาล)  49 แห่ง 
   - ประปาหมู่บ้าน   15 แห่ง 
 

8.2 ป่าไม้ 
- มีป่าชุมชนท่ียั่งยืน จํานวน 2 แห่ง ได้แก่  



แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 อบต.แม่พริก หน้า 51 
 

 1. ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 2. ป่าชุมชนตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
 

8.3 ภูเขา 
  - มีภูเขาในเขตติดต่อตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้แก่  ดอยก่ิวน้อย 
  - มีภูเขาในเขตติดต่อตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ได้แก่ดอยขุนห้วยแม่หละและดอยขุน
ห้วยผาหม่ืน 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีฝืนป่าเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
9. อ่ืนๆ  
9.1 สภาพทางการเมืองการบริหาร 
1.  ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร   จํานวน         - คน 

  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    - คน 
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   - คน 
  - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   - คน 

2.  จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  26 คน 
  - ประธานสภา/รองประธานสภา    2 คน 
  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   24 คน 
 3.  จํานวนบุคลากร       จํานวน  33 คน 
  - ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  18 คน 
  - ตําแหน่งในกองคลัง     5 คน 
  - ตําแหน่งในกองช่าง     6 คน 
  - ตําแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน   1 คน 

- ตําแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    5 คน 
 4.  ระดับการศึกษา 
  - ประถมศึกษา      14 คน 
  - มัธยมศึกษา      21 คน 

- ปวช./ปวส.       9 คน 
  - ปริญญาตรี        17 คน 

- ปริญญาโท       7 คน 
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 จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีภายในส่วนราชการและผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซ่ึงมุมมองต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องการ
บริหารงาน งบประมาณ คน  ท้ังนี้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการนําผล
การสอบถามมาพิจารณากําหนดเรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร เรื่องการเกษียณอายุราชการ                  
ซ่ึงคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ได้นําความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาผสมผสานกับเทคนิค 
SWOT Analysis ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

  1. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
  3. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง  มีการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน 
                   4. พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี สามารถอุทิศเวลาในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มท่ี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง  ปริมาณงานมากกว่า
จํานวนบุคลากร 
  2. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  2. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
  4. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
  1. กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พนักงานขาดความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องวินัย 
  3. พนักงานบางคนยังขาดการพัฒนาตน  ไม่เรียนรู้งาน 
  4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด 
  5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 

5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน
และการวิเคราะห์บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมซ่ึงมีผลต่อการปฏิบัติงานจึงได้นํามากําหนดภารกิจ
อํานาจหน้าท่ีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน ต่าง ๆ เช่น 
 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ํา 
  2. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
  3. การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
  4. การสาธารณูปการ 
  5. การจัดให้มีและการบํารุงทางน้ําและทางบก 
  6. การจัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  7. การจัดให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  8. การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  9. การจัดให้มีและการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. การจัดการศึกษา 
  2. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
  3.  การป้องกัน การบําบัดโรค และการจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล 
  4.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  5.  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ 
  6.  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  7.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  8.  การจัดให้มีการบํารุงสถานท่ีสําหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร 
  9. การบํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
  1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
  4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาพตําบล 
 5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียวมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
  1.  การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  2. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
  3.  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  4.  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
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 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
  1. การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.  การจัดต้ังและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  3.   การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  4.  การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  5.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
 5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1.  การจัดการศึกษา 
  2.  บํารุงรักษาศิลปะ-จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  3.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
  4.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  5.  การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1.  สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ินสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.   ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาตําบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน 
  3.  การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  
  4.   การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน 
  5.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร 
 เพ่ือให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความครบถ้วน สามารถดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล        
ว่ามีปัญหาอะไรท่ีต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนและความจําเป็นพ้ืนฐาน ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัญหาด้านถนน 
ปัญหา - สภาพถนน การสัญจรไปมาเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตําบล ไม่สะดวก 
ตัวชี้วัด - ถนนสายหลัก/สายรองและซอยในหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนา 
สาเหตุ - งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ 
แนวทางแก้ไข - ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ,ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 
ปัญหาด้านไฟฟ้า 
ปัญหา - ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืนไม่ท่ัวถึงและบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ตัวชี้วัด - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) และบางพ้ืนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 
สาเหตุ - การขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟก่ิงไม่ครอบคลุม 
แนวทางแก้ไข – ขยายเขตบริการไฟฟ้าและขยายไฟก่ิงเพ่ิมข้ึนภายในหมู่บ้าน 
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2. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
ปัญหาด้านแหล่งน้ํา/คุณภาพน้ํา 
ปัญหา - ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง/ระบบประปาหมู่บ้านไม่ท่ัวถึงไม่เพียงพอและเป็นสนิม

เหล็ก/น้ําท่วมในฤดูฝน 
ตัวชี้วัด - เกษตรกรต้องการปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึนและหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบประปาและ

มีปัญหาน้ําเป็นสนิมเหล็ก 
สาเหตุ - ขาดการกักเก็บน้ําอย่างถูกวิธี งบประมาณมีจํานวนจํากัด 
แนวทางแก้ไข - สร้างอ่างเก็บน้ํา ,ฝายเก็บน้ํา, ขุดหลอกแหล่งน้ํา, ขยายบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

ให้ท่ัวถึง 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาด้านอาชีพเกษตรกรรม 
ปัญหา - ราษฎรมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว/ต้นทุนการผลิตสูง 
ตัวชี้วัด - จํานวนราษฎรว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
สาเหตุ - มีการจ้างแรงงานต่างด้าว, ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ, ว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว อีกท้ังไม่มี

อาชีพเสริม 
แนวทางแก้ไข - ฝีกอบรมอาชีพเสริมและทักษะอาชีพกลุ่มต่างๆ การแปรรูปผลผลิต ,กองทุนหมุนเวียนเพ่ือ

พัฒนากลุ่มอาชีพ ,ศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าเกษตร 
ปัญหาด้านสิทธิในท่ีดินทํากิน 
ปัญหา - ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
ตัวชี้วัด - จํานวนราษฎรท่ีไม่มีท่ีทํากิน/ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
สาเหตุ - ราษฎรบางส่วนอพยพมาจากท่ีอ่ืน, เป็นชาวไทยพ้ืนท่ีสูง ต้องทํากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ, 

ราษฎรเข้าไปแผ้วถางจับจองและขายให้นายทุน 
แนวทางแก้ไข - จัดสรรท่ีดินทํากินให้ราษฎร, ตรวจสอบและออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน, ปฏิรูปท่ีดิน 
4. ปัญหาด้านสังคม 
ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
ปัญหา - ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด - จํานวนผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการช่วยเหลือ 
สาเหตุ - มีปัญหาภายในครอบครัว, ปัญหาโรคเอดส์, ฐานะยากจน, ขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาของ

ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางแก้ไข - ให้ความรู้ การศึกษา ,ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 
ปัญหายาเสพติด 
ปัญหา - ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
ตัวชี้วัด - จํานวนผู้ติดยาเสพติดมีมากข้ึน เยาวชนท่ีเสพมีอายุน้อยลง ,มีผู้ค้าเพ่ิมข้ึน 
สาเหตุ - มีแนวเขตชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า มีการลักลอบขนยาเสพติดเป็นเส้นทางผ่านลําเลียงและ

พักยาเสพติด 
แนวทางแก้ไข - ใช้มาตรการทางสังคม การปราบปรามอย่างเข้มงวด การอบรมบําบัดผู้ติดยาเสพติดส่งเสริม

กิจกรรมกีฬาทุกระดับ ปิดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ทราบถึงพิษภัยยาเสพติดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
สังคมในการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 อบต.แม่พริก หน้า 56 
 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปัญหาประเพณีและวัฒนธรรม 
ปัญหา - คุณธรรม จริยธรรมเริ่มเสื่อมถอย 
ตัวชี้วัด - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักเห็นความสําคัญ 
สาเหตุ - กระแสบริโภคนิยม/วัตถุนิยม ครอบครัวมีปัญหา 
แนวทางแก้ไข - ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกความเป็นไทยกับ

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
6. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา - ป่าไม้ถูกทําลาย ท่ีดินสาธารณะและพ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุก,มลพิษหมอกควัน 
ตัวชี้วัด - พ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ีดินสาธารณะถูกทําลาย บุกรุก 
สาเหตุ - ประชาชนขาดจิตสํานึกและความรักทางธรรมชาติ 
แนวทางแก้ไข - สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ใช้มาตรการทางสังคม เช่น กฎระเบียบ

หมู่บ้าน , ใช้มาตรการทางกฎหมายข้ันเด็ดขาด 
7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
ปัญหาการบริหารจัดการท่ีดี 
ปัญหา - กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ตัวชี้วัด - จํานวนประชาชนมีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนาของท้องถ่ิน 
สาเหตุ - ชุมชนขาดความเข้มแข็ง อีกท้ังไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 
จากปัญหาท้ัง 7 ด้าน สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การบํารุงรักษาถนนทําได้ไม่ต่อเนื่อง 
2. การจัดสรรงบประมาณใช้เงินเป็นตัวต้ัง ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหมาย (ภาพรวม) 
3. ผลกระทบจากภายนอก (น้ํามันราคาแพง) ส่งผลต่อราคาวัสดุในท้องตลาด ทําให้การดําเนินโครงการ/

กิจกรรมล่าช้า เนื่องจากราคาสูงข้ึนกว่าท่ีประมาณการไว้ 
4. การขยายถนนไม่สามารถทําได้ เพราะหากขยายจะทําให้ล่วงล้ําเข้าไปในท่ีดินของประชาชน 
5. ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 
6. มีโครงการใหม่ท่ีไม่เป็นไปตามแผน อีกท้ังโครงการมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ่อยครั้ง 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
1. กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ขาดความเข้มแข็ง รอรับการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว 
2. ประชาชนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ 
3. เกษตรยังพ่ึงพิงเทคโนโลยี และนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียวตามกระแสนิยม 
4. เกษตรกรขาดแคลนน้ําในการเกษตร ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดท้ังปี 
5. การส่งเสริมการท่องเท่ียว ยังขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี

ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1. ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้และปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้ 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน 
2. ขาดการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง งบประมาณท่ีจัดสรรด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีน้อย 
3. ประชาชนขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ขาดอาสาสมัครท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ 
5. การประสานงาน/จัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 
6. ยังไม่มีแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างมีรูปธรรมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 

ปัญญาท้องถ่ิน 
1. คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามเสื่อมถอย เนื่องจากมีการรับวัฒนธรรมตะวันตก     

เข้ามาและมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ประชาชนขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 
2. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษา ยังไม่ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการ 
3. ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการทางการศึกษา 
4. ประชาชนขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรงและสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี 
6. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนยังไม่ครอบคลุม 
7. การแก้ไขปัญหาขาดความร่วมมือ สังคมขาดความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ชุมชน/สังคมไม่เข้มแข็ง 

ไม่ช่วยเหลือตัวเองในเบ้ืองต้น รอรับการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว 
8. ขาดกองทุนสวัสดิการสังคม/กําหนดกรอบการดําเนินงานระหว่างโรงเรียน อบต. และหน่วยงาน 

ต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. การปราบปรามและป้องกันยาเสพติดไม่สําเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการพบกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ค้า 

2. ประชาชนไม่รู้กฎหมาย กฎระเบียบ เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง 
3. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การบริหารงาน การตัดสินใจล่าช้า ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
3. มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ทําให้การปฏิบัติไม่ทันกับระยะเวลาท่ีวางไว้ 
4. พนักงานบางส่วนขาดความตระหนัก ความเข้าใจและความต่ืนตัวในการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนา 
แนวทางแก้ไข 

1. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาดําเนินการ/พัฒนางานจัดเก็บภาษี ขยายฐาน 
ภาษี 

2. การทํางานแบบบูรณาการ เน้นคุณภาพการทํางาน ติดตาม 
3. ปฏิบัติตามแผนฯ โดยเคร่งครัด 
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4. สร้างชุมชนเข้มแข็ง กระตุ้น แสวงหาแนวทางในการแก้ไขจัดการปัญหาร่วมกับทุกฝ่ายเก่ียวข้อง
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนในทุกข้ันตอน 

5. ให้เร่งดําเนินกิจกรรม / โครงการ ซ่ึงได้รับผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรก 
6. ดําเนินการสํารองจ่ายล่วงหน้า เพ่ือให้กิจกรรม / โครงการ แล้วเสร็จตามห้วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 
7. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง / ผสมผสาน และลดการใช้สารเคมี 
8. พิจารณาเบิกจ่ายตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ตามสถานการณ์เงินการคลังและวินัย 

การคลัง 
9. กลุ่มเกษตรกรควรมีแผนดําเนินงาน (แผนแม่บทการเกษตร) 
10. ควรสอดแทรกความรู้ด้านประชาธิปไตยในชุมชน 
 

ซ่ึงในแต่ละปีท่ีดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริกได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมแบ่งตาม
ยุทธศาสตร์ โดยปรากฎในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

รวม ลําดับ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 29.88 65.70 4.42 100 2 
2) ด้านแหล่งน้ํา 28.20 67.84 3.96 100 4 
3) ด้านสังคม 27.29 68.60 4.12 100 5 
4) ด้านสาธารณสุข 32.47 63.26 4.27 100 1 
5) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29.73 64.48 5.79 100 3 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.76 68.90 5.34 100 6 
7) ด้านการเมือง การบริหาร 25.46 70.73 3.81 100 7 

สรุปภาพรวม 28.40 67.07 4.53 100  
ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลให้

วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้อย่างไร ท้ังนี้ ให้พิจารณา
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีด้วย การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลควรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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 จากผลการวิเคราะห์ตามข้อ 5 ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยนําภารกิจหลัก
และภารกิจรองมาวิเคราะห์และนําผลการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในภาพรวมแบ่งตามยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังจึงเห็นควรนํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก ท่ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในอนาคต ดังนี้ 
 
 ภารกิจหลัก 
 1. ด้านสาธารณสุข 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 ภารกิจรอง 
 1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ด้านแหล่งน้ํา 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.ด้านการเมือง การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะดําเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ประเภท สามัญ ซ่ึงจากสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดังท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง        
เป็นตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีค่อนข้างกว้าง คือ รับผิดชอบพ้ืนท่ีท้ังหมด 469 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นเนื้อท่ีตําบลแม่พริก 
387 ตารางกิโลเมตร  ตําบลผาปัง  82  ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเทือกเขา  มีท่ีราบทําการเกษตร
ตามเชิงเขาและริมแม่น้ํา คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี จึงได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้ 
 1. การจัดทํากรอบอัตรากาลังบุคลากรท้ังอัตรากําลังข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job 

2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการกําหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ 

3. การให้อํานาจในการตัดสินใจ กระจายอํานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีมีความจําเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลท่ี
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซ่ึงได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกําลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพ่ิมพูนขีดความสามารถและ
ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  

5.ในอนาคตต้องกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือตอบรับภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
จากภารกิจ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

คณะกรรมการจัดทําแผนจึงได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวนท้ังสิ้น 17 อัตรา พนักงานครู จํานวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จํานวน 14 อัตรา พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา รวมกําหนดตําแหน่งเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 
41 อัตรา  

ในระยะ 3 ปี นี้ คณะกรรมการจัดทําแผนเห็นควรให้สํานักปลัดกําหนดเพ่ิม ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เพ่ิม จํานวน 1 อัตรา และกองคลัง เห็นควรตําแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตําแหน่ง ธุรการ เพ่ิม จํานวน 1 อัตรา ท้ังนี้เพ่ือให้มีจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ 
อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการริหารงานของส่วน
ราชการสํานักปลัดและกองคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตรากําลัง 



แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 อบต.แม่พริก หน้า 61 
 

 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ทําการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมท้ังสภาพปัญหาเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ข้อมูลจากนโยบายผู้บริหารและ
อํานาจหน้าท่ีนํามาวิเคราะห์มาจัดทํากรอบโครงสร้างส่วนราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลนําเสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณา ท้ังนี้ให้ระบุรายละเอียด ทุกส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีรายละเอียดดังนี้ 

1.สํานักปลัด 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
หมายเหตุ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
1.2 งานกิจการสภา 
1.3 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-งานงบประมาณ 
-งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอํานวยการและประสานงาน ฯลฯ 
1.4  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง 
ฯลฯ 
1.5 งานนิติการ 
1.6 งานสวัสดิการสังคม 
-งานส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม การศึกษา 
-งานเบ้ียยังชีพ ฯลฯ 
1.7 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานวางแผนการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา 
-งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ฯลฯ 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกันและฟ้ืนฟู 
-งานเก่ียวกับรักษาความสงบเรียบร้อยฯลฯ 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
1.2 งานกิจการสภา 
1.3 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-งานงบประมาณ 
-งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอํานวยการและประสานงาน ฯลฯ 
1.4  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
ฯลฯ 
1.5 งานนิติการ 
1.6 งานสวัสดิการสังคม 
-งานส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม การศึกษา 
-งานเบ้ียยังชีพ ฯลฯ 
1.7 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานวางแผนการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา 
-งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา ฯลฯ 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกันและฟ้ืนฟู 
-งานเก่ียวกับรักษาความสงบเรียบร้อยฯลฯ 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี  
3, 4,5,6,7,8,9 
 

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 



แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 อบต.แม่พริก หน้า 62 
 

 2.กองคลัง 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
หมายเหตุ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.1งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน ฯลฯ 
1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
ฯลฯ 
1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ 

2.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศฯลฯ 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน ฯลฯ 
1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
ฯลฯ 
1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
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3.กองช่าง 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
หมายเหตุ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศฯลฯ 
3.2 งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ํา 
-งานข้อมูลก่อสร้าง ฯลฯ 
3.3 งานอาคารและผังเมือง 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล ฯลฯ 
3.4 งานโยธา 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายน้ํา ฯลฯ 
 

 1.1 งานบริหารท่ัวไป 
-งานสารบรรณ 
-งานธุรการ จัดทําคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
3.2 งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ํา 
-งานข้อมูลก่อสร้าง ฯลฯ 
3.3 งานอาคารและผังเมือง 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล ฯลฯ 
3.4 งานโยธา 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายน้ํา ฯลฯ 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 
 1,2,3, 4, 
5,6,7,8,9 
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 4.หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
หมายเหตุ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

-งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี  
-งานการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี  
-งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  
-งานตรวจสอบการทําประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
-งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
-งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ  
-งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 
 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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๘.๒ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง  
จากการวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจ ปริมาณงานท่ีจะดําเนินการในแต่ละส่วนราชการใน

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริกนั้นมีเท่าใด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งประเภทใดสายงานใด จํานวนเท่าใดในส่วนราชการนั้นจึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการ
วิเคราะห์ตําแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 – 2566 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

   
 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)ประเภทตําแหน่ง
บริหารท้องถ่ินระดับกลาง 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

(1)   สํานักปลัด อบต.(01)          
2.หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล(นักบริหารงานท่ัวไป) ประเภท
อํานวยการท้องถ่ินระดับต้น 

1 1 1 1 - - - 

  
3.นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1 - - -   
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก.)  1 1 1 1 - - -   
5.นักพัฒนาชุมชน (ชก.)    1 1 1 1 - - -   
6.นักวิชาการศึกษา (ชก.)    1 1 1 1 - - -   
7.เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) 1 1 1 1 - - -   
8.เจ้าพนักงานป้องกันและและบรรเทา
สาธารณภัย(ชง.) 

1 1 1 1 - - - 

11.ครู 3 3 3 3 - - - เงิน
อุดหนุน 12.ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - 

พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ 
         

13.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ 

         
14.พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -   
15.พนักงานดับเพลิง 3 3 3 3 - - -   
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

    

เพ่ิม/ลด 
หมาย
เหตุ 

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
         

16.นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -   
17.ยาม  1 1 1 1 - - -   

18.คนงานท่ัวไป 4 4 4 4 - - - 
 ว่าง 2
อัตรา 

(2)  กองคลัง (04) 
         

19.ผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) ประเภทอํานวยการ
ท้องถ่ิน ระดับต้น 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

20.นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)    1 1 1 1 - - -   
21.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม  

22.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)  1 1 1 1 - - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ 
         

23.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -   
24.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 1 1 1 - - -   
25.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

 (3) กองช่าง  (05) 
         

26.ผู้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงาน
ช่าง)ประเภทอํานวยการท้องถ่ิน 
ระดับต้น 

1 1 1 1 - - - 
  

27.เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) 1 1 1 1 - - -   

28.นายช่างโยธา (อส.) 1 1 1 1 - - - ถ่ายโอน 

29.นายช่างโยธา (ชง.) 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ 

         
30.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 1 1 1 - - -   
31.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -   
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ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

    
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

    
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

         
32.ช่างเครื่องสูบน้ํา 1 1 1 1 - - -   
(4)หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 

       
33. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
1 1 1 +1 - - 

กําหนด
ใหม่ 

รวม 40 41 41 41 +1 - -   
 





























 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง         

ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน เสริม
ความรู้และทักษะในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นแล้ว องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก ยังตระหนักเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้พัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือการ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส ในการ
ทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันและเปิดกว้างซ่ึงการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทํางานท่ีต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังคําถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสําคัญ การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิด
โอกาสตอบโจทย์การทํางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ 
WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงาน
ด้วย 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงกําหนดแนวทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ จึงได้วางแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2564 - 2566) โดยการกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา           
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากําลังคน 
1.1 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
1.2 แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล 
1.3 แผนงานเสริมสร้างจิตสํานึกและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
1.1 แผนงานจัดการความรู้ 
1.2 แผนงานถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
1.3 แผนงานสร้างแรงจูงใจในการทํางานหรือมีการยกย่องชมเชยในการทํางาน 
 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 
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วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

“สามัคคีร่วมใจ ทันสมัยทักษะดี รับผิดชอบหน้าท่ี ลํ้าเลิศคุณธรรม” 
 
สามัคคีร่วมใจ (U : UMTY) 
: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก         

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
ทันสมัย (M : Modern) 
: ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
รับผิดชอบหน้าท่ี (A : Accountability) 
: จิตสานึกและความรับผิดชอบในหน้าท่ี โดยเอาใจใส่มุ่งม่ันให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์    

ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ลํ้าเลิศคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
: ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
พันธกิจ 
-สร้างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
-ส่งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี

สัมพันธภาพท่ีดี 
-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
-เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
-ดําเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทํางาน 

ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
-บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
-ระบบการพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
-กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์

ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 
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4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากพนักงานส่วนตําบลมีแนวโน้มท่ีจะปรับเป็นหัวหน้าฝ่ายใน

อนาคต 
5. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. พ้ืนท่ีในสํานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจํานวนบุคลากร และยังไม่มีความสะดวกในการ

ให้บริการ 
2. จํานวนพนักงานส่วนตําบลบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกว่าจํานวน

บุคลากร 
3. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานท่ีปฎิบัติ 
 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมฯให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนตําบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ 

(Objective) ท่ีวางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) และการจัดทํา
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่การบริหารท่ีจะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-benefit analysis 
ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับ รวมท้ังจัดทํา
เป้าหมายการทํางานและวัดผลงานของตัวบุคคล (individual scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization 
scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนตําบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization 
desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies and 
strategies to all employees) 

5. ช่วยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานส่วนตําบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ 
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
2. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ

ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน 

3. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

4. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซ่ึงได้แก่การปฏิบัติ
ราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้ 
หลักสูตรการพัฒนา 
1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ 
เป็นต้น 

2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนหรือมีผลสําเร็จตรงตามเป้าหมายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ งานด้านช่าง งานด้านบัญชี งานด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทํา ท้ังนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
ดังนี้  

๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามลําดับ 
 ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

และด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้ประมวลข้ึนจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินลูกจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้รับริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
เครื่องกํากับความประพฤติ ได้แก่ 

 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
      ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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การปรับปรุงแผนอัตราลัง 3 ปี 

ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากําลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะต้องทําการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี กรณีมีเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลเพ่ิมข้ึนใหม่ นอกเหนือจากท่ี กําหนดในแผนอัตรากําลังเพ่ือ
รองรับภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ดังนี้ 
2.1 การปรับระดับตําแหน่งให้สูงข้ึนในตําแหน่งสายงานเดิม 
2.2 การปรับลดหรือขยายระดับตําแหน่ง 
2.3 การปรับเกลี่ยตําแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตําแหน่งสายงาน 
2.4 การปรับเกลี่ยตําแหน่งโดยเปลี่ยนตําแหน่งสายงานหรือระดับตําแหน่ง 
2.5 การยุบเลิกตําแหน่ง 

3. ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การยุบเลิกตําแหน่งผู้ปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง ตามข้อเสนอองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก     
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) เห็นชอบตามข้อเสนอองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก ถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกยืนยันข้อเสนอนั้น ให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง ให้ดําเนินการโดยยึดกรอบ
อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นเกณฑ์หากมีเหตุผลและความจําเป็นท่ี
จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

5. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็น
ในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานเป็นสําคัญ 

6. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้านปริมาณ
งานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คํานึงถึงจํานวนของพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหางานล้นมือหรือปัญหาอ่ืนตามมา 

7. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงกับตําแหน่งให้พิจารณาถึงความสําคัญกับความเหมาะสม
และถูกต้องของกรอบตําแหน่งในงานนั้นด้วย 

8. ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งและการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริกชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัด
ลําปาง) พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) เหตุผลและความจําเป็นการของกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ หรือขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
3) ชื่อตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งท่ีขอกําหนดใหม่ และขอตําแหน่ง

ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
4) ลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ตําแหน่งท่ีขอกําหนดใหม่ และตําแหน่งท่ี

ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ ปฏิบัติมีอะไรบ้าง 
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5) ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานหรือภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมถึงขนาดท่ีมี

ความจําเป็นต้องกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ หรือมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยให้ทําการเปรียบเทียบให้เห็น
ว่าภารกิจปัจจุบันมีอะไร จํานวนเท่าใดบ้าง และภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือลดลงมีอะไรบ้าง 

6) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมด 
7) กรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบโครงสร้างอัตรากาลังปัจจุบัน ของส่วนราชการท่ีขอ

กําหนดตําแหน่งใหม่ และท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบโครงสร้าง
อัตรากําลัง ภายหลังจากท่ีได้มีการขอกําหนดตําแหน่งใหม่และท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

8) ตารางการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน และภายหลังจากท่ีได้มี
การขอกําหนดตําแหน่งใหม่ และท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

9. การขอกําหนดตําแหน่งใหม่ และการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ เม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอํานาจแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังต่อไป 

 
การนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ 

คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากกําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก สําหรับใช้ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยได้
จัดทําให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 
โดยครบถ้วนแล้ว 

จึงขอเสนอแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริกเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบด้วยต่อไป 
 

 (นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว) 
            ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 
       องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

การให้ความเห็นชอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

          ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) 
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