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๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ข้อ ๑๒ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ต้องค านึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โยการ
ก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับช้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้อ ๑๓  การก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
  ๑.๒  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา ก าหนดให้ในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
และให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งหภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในระยะเวลา ๓ ปี   
  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   
๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์

 
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม          
ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัดพะเยา) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส   
  ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้า
ราชกาหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  
ดังนี้ 
   (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
            “มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
              ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
               (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
               (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
               (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
               (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
               (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
               (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร” 
       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552   ดังนั้น  จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4   ส่วนราชการ  เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้  ดังนี้.-  
            ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดจนงานราชการ
อ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
                      ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี   งานการจ่าย   การรับ    การน าส่ง การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง   ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญ
เงินอ่ืน  ๆงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้
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และรายจ่ายต่างๆ    การควบคุมการเบิกจ่าย   งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานแผนที่ภาษี  งาน
ผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
                      ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
งานสถาปัตยกรรม   งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค   งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา   
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
                          ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การป้องกันโรคระบาด การป้องกันควบคุม
แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 

                  (2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
    เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๓  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ   โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศส่วนรวม    จึงต้องมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง   โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง   ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากันเป็นผู้พิจารณา โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ตลอดจนก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล   การจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหมวดที่  2  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ  มาตรา 16   ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบการ 
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ .- 

                    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
     (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
      (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
     (4)  การสาธาณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ  
     (5)  การสาธารณูปการ  
     (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
     (7)  การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
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      (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     (9)  การจัดการศึกษา 
      (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
      (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของผู้ด้อยโอกาส  
     (12) การส่งเสริมกีฬา 
     (13) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     (14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
      (15) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
     (16) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย  
     (17) การสาธาณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
     (18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
      (19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
     (20)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ  
และสาธารณสถานอื่นๆ  
      (21)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (22) การผังเมือง  
     (23) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
     (24) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
     (25) การควบคุมอาคาร  
     (26) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน  
     (27) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด    
                         ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จึงได้มีการวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวาง
ประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ดังนี้.- 

- พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้.- 

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

- พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง ด้วยบริบท   ขนาด   และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  1 ประเภท  คือ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

              (3)  กฎหมายอ่ืน 
 

                 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

         “มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ
ก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”    

           ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เดิมเป็นรายการที่ระบุวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ต้องน า
มาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่ได้เปลี่ยนแปลงโดยให้น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายท าให้วงเงินงบประมาณ
รายจ่ายสูงขึ้น   ส่งผลให้เมื่อน าภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลด
ต่ าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่แท้จริงขึ้นได้นั้น กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็น
ข้อแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบแทน
ข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลที่อาจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35   ไม่สะท้อนกรอบวงเงินที่แน่นอน  ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายลดลงจนอาจท าให้
ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา  35   แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกินกว่าร้อยละ 40 ขึ้น
ได ้

          เพราะฉะนั้นต้องควรพึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลหากในอนาคตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายขึ้นอาจท าให้
ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ  40  อันเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา 35    แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถการจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตขึ้นได้  
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  (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ดังนี้.- 
 

                      ตามยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560–2564)   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขันการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การสร้างความมั่นคง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ความมั่นคง 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 และตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   ( พ.ศ. 2560- 2564 )   ดังนั้น  จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4   
ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้.-   

 
 

             1. ส านักปลัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน งานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งาน
สวัสดิการสังคม งานการศึกษา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

             ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานบริหารงานการคลัง  
งานการเงินและบัญชี งานการพัสดุ งานการจัดเก็บรายได้และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

             ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ  งานบริหารงานช่าง งานแบบแผนและก่อสร้าง  
งานธุรการ งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตลอดจนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

                ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย                
 

           (5) แผนพัฒนาจังหวัด 
 

              วิสัยทัศน์ 
            “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  

             พันธกิจ 
             1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิม และขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 
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             2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายมูลค่า 
  การค้าชายแดน 
             3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ชุมชน 
  เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
             4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม’ 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
              เป้าประสงค์ 
             1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
             2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
             3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
              กลยุทธ์ 
             1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
             2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
             4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
             5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 
 

             แนวทางการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาสทาง 
การตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
             2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ ตลอดจน
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
             3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
             4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
             5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเชื่อความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืนๆ 
             6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับ
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor) 
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             7. พัฒนาแหล่งน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน    
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

             เป้าประสงค์ 
             1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
              กลยุทธ์ 
             1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
             2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
              แนวทางการพัฒนา 
             1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพ  
 ชีวิตด้านการศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
             3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
             4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             5. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงของมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ 
 ด้านการพัฒนาเครือข่าย 
             6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ 
 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
            เป้าประสงค์ 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และ 
ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
            กลยุทธ์ 
                1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
                2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
                3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
             แนวทางการพัฒนา 
                1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
                    1.1 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุงท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
                    1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้  3 อย่าง ประโยชน์ 4  อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่ายแกประชาชน 
และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
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   2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
            2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
            2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
            2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
    3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
            3.1  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิดหมอกควัน และไฟป่า 
            3.2 ผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
                 เป้าประสงค์ 
                 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
                  กลยุทธ์ 
                 1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
                 2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
                 3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
                 4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                  แนวทางการพัฒนา 
                 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
                 2. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จัดกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
                 3. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
                 4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
               กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา ( พ.ศ.2559 – 2561 ) 
 

               วิสัยทัศน์ 
                          “ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา ( พ.ศ. 2561 ) 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
                       แนวทางการพัฒนา 
                    1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวและการลงทุน 
                    2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน 
                    3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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                         5. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ 
 เพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
                     แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเปา้หมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
7. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           แนวทางการพัฒนา 

1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาด้านมลภาวะ 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
           แนวทางการพัฒนา 

1. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                   แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนสร้างเวทีเรยีนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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             (6) แผนพัฒนาอ าเภอ 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เป็นต าบลหนึ่งในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัด จึงมีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ปัจจุบันการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ คือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  

             อ าเภอเมืองพะเยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอแม่ใจและอ าเภอภูกามยาว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอภูกามยาวและอ าเภอดอกค าใต้ ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอ
งาว (จังหวัดล าปาง) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวังเหนือ (จังหวัดล าปาง) อ าเภอเมืองพะเยาแบ่งเขตการปกครอง
ย่อยออกเป็น 15 ต าบล 157 หมู่บ้าน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง  
                     ประเด็นปัญหาของประชาชนอ าเภอเมืองพะเยา   
              1. ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภค/บริโภค/แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร/และการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
              2. การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก 
              3. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
              4. ว่างงานหลังเสร็จฤดูท านา 
     5. ศัตรูพืช/พ้ืนที่เกษตรเสื่อมโทรม 
     6. ปัญหาขยะไม่มีพ้ืนที่เก็บขยะ 
     7. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     8. ปัญหายาเสพติด 
             ความต้องการการแก้ไข 
              1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน/ประปาภูเขา/ขุดลอกล าน้ า/สร้างฝาย/พัฒนาระบบชลประทาน 
                       2. สร้างถนนเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจร 
              3. หาตลาดสินค้าทางการเกษตร 
                 4. สนับสนุนอาชีพ / การฝึกอาชีพ 
     5. สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือการปราบศัตรูพืช การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่การเกษตรเสื่อมโทรม 
     6. บริหารจัดการขยะ/สร้างสถานที่ก าจัดขยะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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     7. ส่งเสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     8. อบรม/จัดตั้งจุดตรวจ 
 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 6 )   
พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ปัญหาที่ส าคัญของประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยา ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของต าบลแม่ใส และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใสได้จัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น จึงได้ก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4 ส่วนราชการ  เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
                        1. ส านักปลัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมาย งานการศึกษาและคดีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม   เกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา  
การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น   กิจกรรมทางศาสนา   งานห้องสมุด งาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
และงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
                      ๒. กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี   งานการจ่าย  การรับการน าส่ง การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง   ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญเงิน
อ่ืนๆ   งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่
ภาษี งานผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                           
                       ๓. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงาน สถาปัตยกรรม งานผังเมือง งาน
สาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา ตลอดจนงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
                    ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการการควบคุมการประกอบ
การค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวอนามัย งานด้านสุขศึกษา การวางแผนครอบครัว    การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความสะอาดและควบคุมโรค การป้องกัน
โรคระบาด การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ ตลอดจนงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

             (7) แผนพัฒนาต าบล 
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                       แผนพัฒนาต าบลเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์   
เป้าประสงค์   ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
                     ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องแผนพัฒนาต าบลในการ
วางแผน ก าหนด ความต้องการก าลังคน ให้เหมาะสมภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้
เหมาะสม และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 3  ปี โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

            (8) นโยบายรัฐบาล 
                      ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 นั้นได้เสริมสร้างและก าหนดขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ โดยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าสู้ยุคองค์กรดิจิทัลและองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
กลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากรและการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงประชาชนโดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองให้เข้มแข็ง 
และมุ่งเน้นประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล โดยให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปีและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0   

           (9) นโยบายของผู้บริหาร 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   แม่ใส 
ในวันที่ 15  พฤศจิกายน   2555   ดังนี้ 
                    การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   ( พ.ศ. 2555 - 2559 )   ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้เพ่ือต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็น
สุข คนไทยมีคุณธรรม น าความรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม
เสถียรภาพและเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมี
ศักดิ์ศรี  ประการส าคัญคือ การน้อมน าเอาแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบลให้มากที่สุด  และเพ่ิมเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  สถานการณ์จริงที่
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เกิดขึ้นในท้องถิ่น  พร้อมที่จะน าเสนอเพ่ือแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้  โดย ผ่านทางท่านประธานสภา อบต.ฯ ไปยังท่านสมาชิกสภา 
อบต.ฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลแม่ใสในโอกาส
ต่อไป จึงได้ก าหนดแนวนโยบายต่าง  ๆ   ไว้ดังนี้ 

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ   และมีการพัฒนาความรู้และ 

ทักษะฝีมือแรงงาน   มองหาลู่ทางการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการตลาด  ลดปัญหาการว่างงาน         ยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯ เป็นแบบอย่าง  รวมไปถึงความต้องการให้ต าบลแม่ใส    มีการ
พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1  ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนกว่าเดิม และท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

1.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  มีเงินหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 
1.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายได้  นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
1.6  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริ 
1.7  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ใส  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
2.  นโยบายด้านสังคม 

เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   การ 
แพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร  ส่งเสริมกิจกรรมของ
ชุมชนโดยให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน   มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชนต าบลแม่ใส  ทั้งเด็ก  
เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขให้ต าบล  
แม่ใสต าบลที่สะอาด  ไร้มลพิษ   ปลอดยาเสพติด  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
โดยการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งระดับเด็กเยาวชนและประชาชน
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการจัดให้มีงานประเพณีต่าง ๆ ของต าบล
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี    ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามัคคีในชุมชน  โดยจัดให้มีลานกีฬา 
พร้อมอุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน 
  2.2 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เช่น  การเต้นแอโรบิค การฟ้อนเจิง ร าวงย้อนยุค และอ่ืน ๆ  
  2.3 ส่งเสริมกีฬาสามัคคีในต าบลและกีฬาในระดับอื่น ๆ  
  2.4 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชน  และกีฬาเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 
  2.5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ใส 
  2.6 อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชน 
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  2.7 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี 
  2.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 
  2.9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ 
  2.10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
  2.11 สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท  และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน 
  2.12 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของต าบล  และจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
  2.13  โครงการฝึกอบรม  และฝึกทบทวนให้ความรู้แก่ อปพร. 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้บริการและจัดการกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน   เนื่องมาจากเรื่องของ 

โครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนการจัดหาและการบ ารุงรักษาโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ผลักดันให้มีการจัดระบบ
ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน   มีเส้นทางการคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้ได้มาตรฐานมีการคมนาคมที่ปลอดภัย   จัดให้มีน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอโดยการขุดลอกล า
คลอง    ล าห้วยต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายการเกษตรเพ่ือการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้สะดวก                           
ยิ่งขึ้น 
  3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในต าบลแม่ใส  ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  3.3 จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟสัญญาณจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่ใส  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่ใส 
  3.4 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในต าบล 

4. นโยบายด้านแหล่งน้ า 
  4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภคในต าบลแม่ใสให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  4.2 ก่อสร้างสะพาน  และวางท่อระบายน้ าเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  4.3 จัดท าโครงการเทดาดคอนกรีตรางระบายน้ า  เพื่อให้น้ าไหลโดยสะดวก 
  4.4 จัดท าโครงการขุดลอกล าเหมือง หรือแปล่งน้ าที่ตื้นเขิน และสร้างฝายเก็บน้ า เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม  และปัญหาภัยแล้ง 

  5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  5.1 อบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ 
  5.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ อสม.ต าบลแม่ใส 
  5.4 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.5 โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.6 โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 
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  5.7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน 
  5.8 โครงการสนับสนุนงานแพทย์แผนไทย 
  5.9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพชาวต าบลแม่ใส 
  5.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 
  5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  5.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ 
  5.13 โครงการมหกรรมสุขภาพต าบลแม่ใส 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้น าและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถในการ

พัฒนาการท างานได้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรด้าน
วัสดุ   อุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรได้รับรู้ข่าวสารได้ดี
ยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการก าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง   การท าประชาพิจารณ์ หรือการประชามติในกรณีที่เรื่องต่าง  ๆ  มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
  6.2 อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความรู้  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึง
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6.3 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบริการ
ประชาชน 
  6.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
  6.5 จัดให้มีโครงการ อบต.แม่ใส พบประชาชน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลแม่ใส 
  6.6  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  และระบบสาธารณูปโภคของ
ส านักงานให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
  7. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
  7.2 สนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
  7.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์  แห่ไม้ค้ าต้นศรีมหาโพธิ์  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนประเพณีท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ของต าบลแม่ใส 
  7.4 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  7.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  และการเรียนรู้นอกระบบ 
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  7.6 ส่งเสริมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  7.7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในต าบลแม่ใสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา
ส่วนต าบลแม่ใส 
  7.8 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
  7.9  ส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง 
  7.10 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  และการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
  7.11 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อม 

  8. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคต   ที่จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาในภายหลัง
โดยมีแนวทางการด าเนินงานใช้มาตรการส่งเสริม  บังคับ   และป้องกันใช้บทลงโทษ  ตลอดจนให้ความรู้เทคนิค
การป้องกันผลกระทบต่อธรรมชาติ   ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า  มุ่งเน้นการอนุรักษ์พัฒนาดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติภายในต าบลแม่ใส   ส่งเสริมบ าบัดมลพิษอันเกิดจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ือท าน้ าเสียให้เป็นน้ าที่สะอาดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง   
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  และปลูกต้นไม้ทดแทน
ป่าไม้ที่โดนท าลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  8.1 ส่งเสริมการจัดโครงการต าบลแม่ใสน่าอยู่ 
  8.2 ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในต าบลแม่ใส  เพ่ือให้ต าบลแม่ใสมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  8.3 ส่งเสริมให้มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ให้แก่บ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ติดแหล่งน้ าสาธารณะ 
  8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.5 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
  8.6 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

แนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “  การคมนาคมสะดวก  มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  มีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ”  ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาแหล่งน้ า 

2.  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน  และทุนประกอบอาชีพ 
       3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  และปรับสภาพแวดล้อมในต าบล 
6. สนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการเมือง  และการบริหาร 
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ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว   มีความสอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชิงบูรณาการ   และแผนการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่มุ่งให้เป็นชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

                    ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่นั้น  
จึงมีปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในต าบลแม่ใสและการด าเนินงานตามนโยบายก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์
ผล ได้โดยไม่ล าบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล อันได้แก่ สมาชิกสภา อบต.ฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และ
การหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และส่วนราชการต่างๆ   ตลอดจนหมู่บ้าน ชุมชน 

          (10)  สภาพปัญหาในพื้นที่ 
 

                   การวางแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส    โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งพบว่าปัญหาความ
ต้องการได้แก่  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ , ปัญหาด้านสังคม , ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาด้านแหล่งน้ า  , ปัญหาด้านการเมือง
การบริหาร , ปัญหาด้านสาธารณสุข , ปัญหาการบริหารการจัดการ , ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็น  ต้องจัดสรรอัตราก าลังตาม
หน่วยงานต่าง  ๆตามเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและ
ตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด 
พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติ
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  
การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
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แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตร งตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ีโดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        -  ด้านบริหารทั่วไป 
                        -  ด้านบริหารบุคคล 

   -  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                        -  ด้านพัฒนาสังคม 

   -  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                        -  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        -  ด้านกิจการสภา 
                      เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้าน
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ีโดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                 -  ด้านการเงิน 
                          -  ด้านการบัญชี 
                          -  ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                          -  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ 
  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเพ่ิม 

กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
                        - ด้านก่อสร้าง 

                            - ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
                         - ด้านประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
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  เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสรา้งสว่นราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัตภิารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสรา้งส่วนราชการเพ่ิม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสา
ธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  
เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 
               - ด้านอนามัย 
                          - ด้านสิง่แวดล้อม 
   เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานเทียบกับโครงสร้างส่วนราชการในกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสแล้ว พบว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในด้านภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงไม่ขอก าหนดโครงสร้างสว่น
ราชการเพ่ิม 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะ
ค านึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม   
 

                   การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดการเข้าสู่ระบบ
แท่ง และระบบจ าแนกต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่ง มีการจัดประเภทต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงานใน
ปัจจุบันซึ่งเดิมมีการก าหนดประเภทต าแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
                           1) ต าแหน่งประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง  
                           2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และ  
                           3) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

                   โดยมีมาตรฐานกลางในการก าหนดระดับต าแหน่งเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเรียกกันง่ายๆ  ว่า .ซี . คือ การมี 
Common Level   ที่ก าหนดร่วมกันไว้เป็น 11 ระดับ  ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะยกเลิก .ซี.  หรือ Common Level  และ
จัดท ามาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งแยกตามลักษณะของประเภทต าแหน่ง ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น และประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  
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          ระบบจ าแนกต าแหน่ง  
 

                           ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพ่ิมระดับ
เฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างระดับชั้นงาน มี 4 แท่ง ค าอธิบายกลุ่มประเภทต าแหน่ง  
                    ๑. ประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งานปฏิบัติการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
                      ๒. ประเภทวิชาการ คือ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่  ก.ถ. 
ก าหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  
                      ๓. ประเภทอ านวยการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย กอง ส านัก หรือต าแหน่ง
อ่ืนที่มีระดับเทียบเท่าตามท่ี ก.ถ. ก าหนด  
                      ๔. ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น คือ ต าแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 
อบจ. เทศบาล และ อบต. หรือต าแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่า ตามท่ี ก.ถ. ก าหนด  

๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น  ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้อมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

         ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52  ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2558  แจ้งเรื่องการจัดต าแหน่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง ( ระบบแท่ง )  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต. )  ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558   ได้ก าหนดประกาศ  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้            

                ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
                1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนกังานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
                2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ต าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน   ระดับกอง 
ระดับส านักในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
                   3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
                     4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
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                 ระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  ดังนี้ 
 

                  1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                      (ก) ระดับต้น 
                      (ข) ระดับกลาง 
                      (ค) ระดับสูง 
 

                  2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                     (ก) ระดับต้น 
                     (ข) ระดับกลาง 
                     (ค) ระดับสูง 
 

                  3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  มี  4  ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติการ 
                      (ข) ระดับช านาญการ 
                      (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
                      (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 

                  4.  ต าแหน่งประเภททั่วไป  มี  3  ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
                      (ข) ระดับช านาญงาน 
                      (ค) ระดับอาวุโส 
 

๓.๔  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนี้ การค านวณเวลาที่ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่า นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็น
งานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

หลักการค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

           1) การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างานวิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
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                  1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเน
ปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มี
หลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท างาน   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
 2) การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน 

ที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวน
คนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคน
ที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ   ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
 

                   2.1)  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่     
                   2.2)  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่ 

สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 

๓.๕  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการครบ 
ทุกส่วนราชการ   จึงได้น าปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้
ไปทั้งหมด เพ่ือเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานส่วนต าบลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี   ว่ามีเวลาปฏิบัติ
ราชการอย่างน้อย 82,800 นาทีต่อปี  ดังนี้ 
 
ล าดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาทั้งหมดต่อปี

(นาที) 
จ านวนที่ต้องการ 

(คน) 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น 84,240 1.017 
 ส านักปลัด   
2 หัวหน้าส านักปลัด 118,400 1.430 
3 นักทรัพยากรบุคคล 89,370 1.062 
4 นักจัดการงานทั่วไป 93,520 1.129 
5 นักพัฒนาชุมชน 149,100 1.800 
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 134,100 1.590 
7 นักวิชาการศึกษา 154,680 1.870 
8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,780 1.160 
9 เจ้าพนักงานธุรการ 105,322 1.270 
10 คร ู 135,140 1.632 
11 ครูผู้ดูแลเด็ก 110,330 1.309 
12 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 100,080 1.193 
13 พนักงานขับรถยนต์ 51,960 0.626 
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 95,880 1.144 
 กองคลัง   

15 ผู้อ านวยการกองคลัง 172,870 2.120 
16 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 331,590 4.000 
17 นักวิชาการพัสดุ 358,260 4.330 
18 นักวิชาการเงินและบัญชี 127,330 1.510 
 กองช่าง   

19 ผู้อ านวยการกองช่าง 99,000 1.200 
20 วิศวกรโยธา 265,000 3.200 
21 นายช่างโยธา - - 
22 นายช่างไฟฟ้า 101,025 1.220 
23 เจ้าพนักงานธุรการ 82,645 1.000 
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24 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 82,645 1.000 
25 พนักงานสูบน้ า 119,820 1.450 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

26 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 149,160 1.800 
27 เจ้าพนักงานธุรการ 85,010 1.030 

 หมายเหตุ  (รายละเอียดแต่ละต าแหน่ง ปรากฎในภาคผนวก) 
จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  จะเห็นได้ว่า ส านักปลัด 

ไม่มีความต้องการอัตราก าลัง ปริมาณงานกับคน ยังพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองคลังมีปริมาณ
งานมากกว่าจ านวนคน ยังคงต้องการอัตราก าลังเพ่ิม  กองช่างก็เช่นเดียวกัน มีปริมาณงานมากกว่าจ านวนคน ยังคง
ต้องการอัตราก าลังเพ่ิม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีปริมาณงานกับคนเพียงพอกับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแล้วนั้น  ส าหรับกองคลังและกองช่างที่ต้องการอัตราก าลังเพ่ิมนั้น  ในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) ยังไม่มีการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมแต่อย่างใด แต่จะพิจารณาในวงรอบ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) ในครั้งต่อไป  
 

  ๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ มาพิจารณา  
๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  
  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมี 

ผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มาก 
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก  ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งาน
สารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมเพียงใด ในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุนการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน  ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องมีการวางแผนการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับปริมาณงานและแก้ไข
ปัญหาทุกปัญหาและรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านตามสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน ให้
เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย รู้รัก เสียสละ สามัคคี รู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรใน
ระบบประชารัฐ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4  ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
หมวด 2 เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น     การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุ
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ให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี 
บริบูรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2556    และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. 2500   ในวันที่ 1 ตุลาคม  2556 ส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น จะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงท าให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี   ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุ
ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีพนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อยอายุราชการไม่ถึง 25 ปี   ดังนั้น ในองค์กรต้อง
มีการพิจารณาวางแผนการปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมและวางแผนทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไปในอนาคต เพ่ือให้
สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได ้
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ     ผ่านการส่งแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ เป็นกระบวนการขององค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผน ร่วมด าเนินการ
และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน    ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของ
องค์กรได้ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย  และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กรได้ โดยอาจเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น  ๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การส ารวจ โทรศัพท์ ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  ๔  ส่วนราชการ ได้แก่  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๒๗  อัตรา  มีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  34,000,000  บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบอัตราก าลัง ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ  เนื่องจากอยู่ในกลุ่ม อบต.และเป็น อบต. ขนาดเดียวกัน มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จะ
เห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างน้อยกว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเรือ  อีกท้ังงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า ตามรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
 

ล าดับที่ รายการ อบต.แม่ใส อบต.แม่นาเรือ 
๑ โครงสร้างสว่นราชการ ๔ ส่วนราชการ   

๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓  ส่วนราชการ 2 ฝ่าย 
๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 1 ฝ่าย 
๓. กองช่าง 1 ฝ่าย 

 
ล าดับที่ รายการ อบต.แม่ใส อบต.แม่นาเรือ 

๒ จ านวนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  ๒๒ อัตรา 
๑. ปลัด อบต.  ๑ อัตรา 
๒. ส านักปลัด  ๑๐ อัตรา 
๓. กองคลัง  ๔ อัตรา 
๔. กองช่าง  ๕ อัตรา 
๕. กองสาธารณสุขฯ  ๒ อัตรา 

จ านวน  ๒๙  อัตรา 
๑. ปลัด อบต.  ๑ อัตรา 
๒. รองปลัด อบต.  ๑ อัตรา 
๓. ส านักปลัด  ๑๔ อัตรา 
๔. กองคลัง  ๗ อัตรา 
๕. กองช่าง  ๖ อัตรา 

ล าดับที่ รายการ อบต.แม่ใส อบต.แม่นาเรือ 
๓ จ านวนพนักงานตามภารกิจ จ านวน  ๕  อัตรา 

๑. ส านักปลัด  ๓  อัตรา 
๒. กองคลัง   -  อัตรา 
๓. กองช่าง  ๒  อัตรา 
๔. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา 

จ านวน  ๗  อัตรา 
๑. ส านักปลัด ๕  อัตรา 
๒. กองคลัง   -  อัตรา 
๓. กองช่าง  ๑  อัตรา 

 
๔ จ านวนพนักงานจา้งทัว่ไป จ านวน  -  อัตรา 

๑. ส านักปลัด  -  อัตรา 
๒. กองคลัง   -  อัตรา 
๓. กองช่าง  -  อัตรา 
๔. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา  

จ านวน  ๑  อัตรา 
๑. ส านักปลัด  ๑  อัตรา 
๒. กองคลัง  -  อัตรา 
๓. กองช่าง  ๑  อัตรา 

 
๕ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๐ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ๔๔,๙๔๔,๐๐๐  บาท 

 



๒๙ 
 

 

 
 
                       ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ให้มีความเหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อนกับต าแหน่งที่มีอยู่   และเพ่ือเป็นการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามมาตรา 35   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.2552   จึงต้องมีการก าหนด
กรอบอัตราก าลังใหม่ข้ึน    โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
                   จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นา

เรือ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
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๓๐ 
 

และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มี อัตราก าลังไม่

แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว   การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี  

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลด

ต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี   จะพนักงานส่วน

ต าบลเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
             3.8   แผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง   โดยให้ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 2๖๗  โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลการขององค์การบริหารส่วนต าบล   และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมือง  และรวมถึง
พนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2561 – 2563   
 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีความครบถ้วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใส ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไร  และ
ความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  สรุปไดด้ังนี้ 

 ๔.๑  สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  การคมนาคมภายในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
๑.๒  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๑.๓  แหล่งน้ าไม่เพียงพอกับการท าการเกษตร 
๑.๔  ระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 
๑.๕  อาคารเอนกประสงค์และสถานที่พักผ่อนสวนสาธารณะ 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
๒.๒  ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
๒.๓  ขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรจากภาครัฐอย่างจริงจัง 
๒.๔  การว่างงานเพราะเกษตรกรมีความรู้น้อยและประสบปัญหาการขาดทุนจากการ 



๓๑ 
 

       ท าการเกษตร 
 
 

  ๓.  ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
  ๓.๑  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ 
             ถูกต้อง 

๓.๒  ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์แบบสุก ๆ ดิบ ๆ 
๓.๓  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงโรคติดต่อต่าง ๆ 
๓.๔  ปัญหาเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกาย 

  ๔.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๑  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาน้อย 
   ๔.๒  สถานที่ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
   ๔.๓  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ 

  ๕.  ปัญหาด้านสังคม 
๕.๑  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๕.๒  ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๖.  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
         ๖.๑  ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายท้องถิ่นของประชาชน 
         ๖.๒  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         ๖.๓  ขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของผู้น า
ชุมชน 
         ๖.๔  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานส าหรับ 
                            ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึง
ผู้น าชุมชน 
         ๖.๕  ความรู้ในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๗. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   ๗.๑  ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
                   ๗.๒  ปัญหาภัยแล้ง 
                   ๗.๓  จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ 
                   ๗.๔  ปัญหาหมอกควันจากการเผาขยะ ฟางข้าง ฯลฯ 

๔.๒  ความต้องการของประชาชน 

๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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๑.๑  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนส าหรับการคมนาคมในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่ 
       พ้ืนที่การเกษตร 
๑.๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลาดยาง 
๑.๓  ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๔  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี 
๑.๕  ขุดลอกคลองและเทดาดคอนกรีตล าเหมืองเพ่ือให้น าไหลเข้าสู่พ้ืนที่ 
       การเกษตรได้สะดวก 
๑.๖  สร้างรางระบายน้ าเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
๑.๗  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล ให้สะอาดได้ 
       มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
๑.๘  สร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการท ากิจกรรม 
       ร่วมกันและสร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการพักผ่อน 
       หย่อนใจ 

๒.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
       รวมถึงทุนหมุนเวียน 
๒.๒  ส่งเสริมและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๓  อบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ และสนับสนุนงบประมาณในการประกอบ 
       อาชีพเสริม 
๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอาชีพกันเพิ่มขึ้น และ 
       พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
๒.๕  ส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานท า 

๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
   ๓.๑  ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการใส่ใจและการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 

๓.๒  จัดให้มีการรณรงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการบริโภคอาหารที่ 
       มีประโยชน์ต่อร่างกาย  และโทษของการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก   
       โภชนาการตลอดถึงเรื่องโรคพยาธิต่าง ๆ 
๓.๓  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการพ่นหมอกควัน 
๓.๔  จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการคุมก าเนิด การท า 
       หมันสุนัข 
๓.๕  จัดหาลานกีฬา และเครื่องออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้   
       ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

๔.  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๔.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รบการศึกษาสูงขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ 
   ๔.๒  สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและ 
                                         ประเพณีท้องถิ่น 

๔.๓ จัดหาและก่อสร้างสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 
๔.๔  จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ 

                                      เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ 
๔.๕  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์ 
       พัฒนาเด็กเล็ก 

๕.  ความต้องการด้านสังคม 
๕.๑  จัดตั้งเวรยามประจ าหมู่บ้าน  การตรวจตราเวลากลางคืน  
๕.๒  ให้ความส าคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม งานเพ่ิมรายได้ 

  ๖.  ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
   ๖.๑  ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 
   ๖.๒  ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๖.๓  ต้องการให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของผู้น าชุมชน 

    ๖.๔  ต้องการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ส าหรับ 
                              ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ตลอดถึงผู้น า
ชุมชน 

   ๖.๕  ต้องการให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๗.  ความต้องการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ๗.๑  ต้องการที่ก าจัดขยะมูลฝอยของต าบลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
                    ๗.๒  ต้องการให้มีการส่งเสริมปลูกป่าทดแทน 
                    ๗.๓  รณรงค์ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ ลดการ
ตัดไม้ท าลายป่า 

           ๗.๔  ส่งเสริมไม่ให้มีการเผาขยะ เผาฟางข้าวในหมู่บ้าน เพราะเป็นควันพิษ  

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส    เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใส    ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสจะสมบูรณ์
ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตะหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจแนว
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ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา   ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพ   จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  จัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการร่วมมือร่วมใจกัน 

  การวิเคราะห์ภาระกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ  อบต . ใช้เทคนิค SWOT  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  ๗  
ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ  ๒๕๓๗   
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  ๒๕๔๒   
ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า และทางรางระบายน้ าจะด าเนินการ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่ใสทุกหมู่บ้าน 
(๒)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลแม่ใสทุกหมู่บ้าน 
(๓)  การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  จะด าเนินการจัดหาที่ 

ส าหรับก่อสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
(๕)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสุสาน 

และฌาปนสถาน 
(๖)  การควบคุมอาคาร  จะด าเนินการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร ในเขตพ้ืนที่ต าบล 

แม่ใสที่ประกาศเป็นเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  การจัดการศึกษา จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(๒)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ จะด าเนินการตามโครงการส่งเสริม การ 

ฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่ต้องการอาชีพเสริม 
(๓)  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

จะด าเนินการฝึกอบรม จัดหาอุปกรณ์ การพัฒนาดูแลสุขภาพส าหรับเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
(๔)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  จะด าเนินการให้ 

ความรู้เรื่องอนามัยในครอบครัว และการดูแลสุขภาพ 
(๕)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ จะด าเนินการฉีดวัคซีนส าหรับสุนัข แมว การคุมก าเนิด 
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(๖)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ จะด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจวิธีป้องกันใน 
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะ 
ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของประชาธิปไตย ความเสมอภาคตามที่โอกาสจะอ านวย 
เพ่ือแก้ไข้ข้อพิพาท 

(๒) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะด าเนินการ 
รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ร่วมกันเก็บขยะข้างถนนเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือ
ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(๓)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จะด าเนินการแต่งตั้งเวรยามประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือป้องกันมิจฉาชีพ และเฝ้า
ระวังเรื่องการค้า การเสพ สิ่งเสพติด 

(๔)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ จะด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาท่ี 
สาธารณะให้สวยงาม  

๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๒)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  จะรณรงค์ ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนาของต าบล 
แม่ใส 

(๓)  ให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร จะด าเนินการจัดหาตลาดเพื่อรองรับ 
ผลผลิตของเกษตรกร 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  จะมีการด าเนินการรณรงค์เรื่องการจัดการ 
ขยะโดยการคัดแยก หรือโครงการขยะบุญ 

(๒)  การจัดการรณรงค์ก าจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก  จะด าเนินการส่งเสริมให้ 
ประชาชนช่วยกันดูแลไม่ให้น้ าขังในบริเวณบ้าน ที่สาธารณะเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก 

(๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง  จะด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน 
หยุดเผาขยะในชุมชน และในเวลาเช้าและหลังเลิกงาน 

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



๓๖ 
 

(๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น จะด าเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สลากภัตร แห่งเทียนพรรษา ขอ
ฝน เป็นต้น 

(๒)  การส่งเสริมการกีฬา จะด าเนินการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในต าบลเพ่ือสร้าง 
ความสามัคคีให้กับประชาชนในต าบล  
 (๓)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ของโบราณ รักษาอนุรักษ์ของโบราณ จะด าเนินการปรับปรุง
อาคารเพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์ของโบราณ เพ่ือเป็นที่เรียนรู้และศึกษาของประชาชนทั่วไป 

           ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กร 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยการจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
(๕) การแบ่งสรรเงินซึ่งกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน 
 หมายเหตุ  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสจะด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ปรากฏใน 
               เอกสารภาคผนวก 

 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ 

ภารกิจหลัก 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยจะด าเนินการ ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน คสล.   วางท่อระบายน้ า  ขยายเขตการติดตั้ง 

ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง  เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ขยายเขตระบบประปา  และมีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ปรับปรุงสุสานและฌาปนสถาน 

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โดยจะด าเนินการ ให้การสนับสนุนการศึกษา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ  จัดหาสถานที ่



๓๗ 
 

และอุปกรฺณ์ เครื่องออกก าลังกาย  ส่งเสริมการกีฬา เพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   การให้ความรู้เรื่องอนามัย
ในครอบครัว การดูแลสุขภาพ การฉีดวัคซีนส าหรับสัตว์เลี้ยง การคุมก าเนิดสัตว์ การป้องกันโรคติดต่อ  
 
 
 
 
 
 

ภารกิจรอง 

๑.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    โดยจะด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสามัคคีไม่ให้เกิดความ

แตกแยก รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยการเก็บขยะข้างถนนเป็นประจ าทุกเดือน เตรียมความพร้อมด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  และมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

๒.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  
     โดยจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม การจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  จัดฝึกอบรมให้ความรู้  ด้านวิชาการ การบริหารจัดการแก่ประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

๓.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยจะด าเนินการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ หรือโครงการขยะบุญ รณรงค์ให้ 

ประชาชนหยุดเผาขยะในชุมชน และในเวลาเช้าและหลังเลิกงาน ให้ความรู้ ช่วยกันดูแลไม่ให้น้ าขังในบริเวณบ้าน ที่
สาธารณะเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมมือกัน
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

๔. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 โดยจะด าเนินการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  ท านุบ ารุงศาสนา  และวัฒนธรรม  บ ารุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของต าบล 
  โดยจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  



๓๘ 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน   ส่งเสริมพัฒนาความรู้  
ความสามารถให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ให้บริการแก่ประชาชน  เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ 

 ภารกิจทั้ง   ๗   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ 
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 

๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

จากการบริหารงานด้านบุคคลที่ผ่านมาท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งได้คิดวิเคราะห์  
 (SWOT)  ดังนี้ 
              จุดแข็ง (Strength)  คือ จุดเด่นหรือจุดแข็งของต าบลต าบลแม่ใส ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของต าบล เช่น จุดแข็งด้านโครงสร้างส่วนราชการ จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาของต าบลแม่ใสต่อไป  
เช่น 

-  มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส านักปลัด กองคลัง  
   กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  มีสายการบังคับบัญชาสั้นง่ายต่อการบริหารงาน มีผู้บริหาร จ านวน ๔ คน คือ นายก  
   อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
-  มีบุคลากร จ านวน ๒๗ คน พนักงานต าบล ๒๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๕ คน  

     -  บุคลากรแต่ละคนมีศักยภาพในการท างาน มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
-  งบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหารงานขององค์กร 
-  เครื่องมือที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน มีความพร้อม (วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ) 
-  ท าเลที่ตั้งของส านักงานสะดวก ถนนสายแม่นาเรือ – แม่ใจ ติดกับส่วนราชการที่เด่น คือ 
   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สามารถติดต่อได้สะดวก 
-  ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
-  ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
-  การคมนาคมสะดวก  ใกล้ตัวเมือง 
-  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน 
-  มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เข้มแข็ง 
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-  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารครอบคลุมทุกพื้นที่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของต าบลต าบลแม่ใส ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น 
เกิดจากการบริหารงาน ฯ 

- ผู้บริหารมีนโยบายไม่แน่ชัด เปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์ 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนที่แน่นอน 
- บุคลากรขาดการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ต่องานของพนักงานยังไม่มีเกณฑ์ 
- ขาดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ไม่ใช่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- ภาพลักษณะขององค์กร ต่อการบริการของประชาชนและประโยชน์ที่พนักงานจะได้ รับ

จากองค์กรในด้านต่าง ๆ  จึงมีผลให้ขาดก าลังใจ ก าลังความคิด ความร่วมมือต่าง ๆ ใน
การพัฒนาและบริหารองค์กร ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

- การประยุกต์น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
- ขาดการบริหารการจัดการองค์ความรู้ ขาดการถ่ายทอดงานที่มีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ 
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผล 
- สินค้าชุมชนขาดตลาดรองรับ 
- ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ซ้ าซาก 
- ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือท าการเกษตร 
- ปัญหาหนี้สินและความอยากจน 

   โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกของต าบลต าบลแม่ใส ที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่าง
จากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ซ่ึงต าบลและพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  เช่น 

- การส่งเสริมพัฒนาความรู้ในระดับบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
- การส่งเสริมงบประมาณเทคโนโลยีและความร่วมมือจากหน่วยราชการหรือเครือข่าย

องค์กรท้องถิ่น 
- พัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กรให้มีการน าองค์ความรู้ของการเอาออกใช้ให้มากขึ้น 
- พัฒนาภาวะของผู้น าให้อ านาจการตัดสินใจ 
- พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร 
- การปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีบรรยากาศการท างานที่ดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
- นโยบายรัฐบาลส่งเสริมกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
- จังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน 
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนและสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ ได้ 

- ประชาชนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงต าบลต าบลแม่ใส จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อุปสรรคต่างๆในการด าเนินงาน 

- การด าเนินงานบางส่วนต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบของราชการ 
- ความต้องการของประชาชนที่ไม่รู้จักพ่ึงพาตัวเอง  ประชาชนต้องการที่จะให้ต าบลท าให้

เพียงฝ่ายเดียวบางครั้งอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของต าบล อาจจะเป็นความร่วมมือของ
ประชาชนและต าบล หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพราะ
บุคคลากรมีจ านวนไม่มากที่จะให้บริการได้ 

- ผลของนโยบายของนักการเมืองเพียงแต่ต้องการจะได้มาเพียงฐานเสียงเท่านั้น ยังไม่มี
ระบบความคิดในการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 

- ต าบลแม่ใสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหา 
- กลไกลตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ราคาผลผลิตและรายได้ไม่แน่นอน 
- ค่านิยมสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจการพัฒนาทาง

อารมณ์ 

      แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง จากการวิเคราะห์ (SWOT) 
ดังนี้ 

๑. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ 
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็น 
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป ดังนี้ 
                ๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
    ๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ 
                                     ต าแหน่ง การโอน การลาออก ฯ 
   ๓)  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

๒. การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้ 
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ   โดยมีแนว
ทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน ๑๐ ประการ ดังนี้ 
                  ๑)  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 

  ๒)  นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
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๓)  ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
๔)  ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 
     ด าเนินการแทน 

     ๕)  ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
      ๖)  การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว 
                หรือไม ่
     ๗)  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
     ๘)  ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน 

ปัจจุบันและงานอนาคต 
           ๙)  มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
        ๑๐) สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส             
จึงได้น าข้อมูลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น  มาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แผนงานเคหะและชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการคมนาคม แหล่งน้ าทาง 

การเกษตร สาธารณูปโภค โดยการก าหนดจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชนใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ไว้ จ านวน ๑๓๘  โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แผนงงานเคหะและชุมชน 
ต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้เพ่ือผลส าเร็จของงาน ดังนี้  นักบริหารงานท้องถิ่น , 
ผู้อ านวยการกองช่าง, วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า, เจ้าพนักงานธุรการ ,  ผู้ช่วยช่างโยธา , 
ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการเงินและบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 

๒  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
๑.  แผนงานการศึกษา  พัฒนาศักยภาพการศึกษาทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ทางเศรษฐกิจ  โดยการก าหนดจัดท าโครงการด้านการศึกษาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ไว้ จ านวน ๓ โครงการ 
(ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมแผนงาน 
การศึกษา ต าแหน่งทีม่ีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้เพื่อผลส าเร็จของงาน ดังนี้  นักบริหารงาน
ท้องถิ่น, หัวหน้าส านักปลัด, นักวิชาการศึกษา , ครู , ครูผู้ช่วย, ผูช้่วยครูผู้ดูแลเดก็ , ผู้อ านวยการกองคลัง , 
นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการเงินและบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 
     ๒.  แผนงานสาธารณสุข  พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ระวังโรคติดต่อ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   โดยการก าหนดจัดท าโครงการด้านสาธารณสุข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔ ปี  ไว้ จ านวน ๖ โครงการ (ภาคผนวก)   
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เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน 
สาธารณสุข ต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้ เพ่ือผลส าเร็จของงาน  ดังนี้              
นักบริหารงานท้องถิ่น , ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าพนักงานธุรการ , ผู้อ านวยการกองคลัง , 
นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการเงินและบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 
    ๓.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  พัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนด
จัดท าโครงการด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ไว้ จ านวน ๒๙ โครงการ 
(ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน 
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ทุกต าแหน่งในองค์กรมีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือผลส าเร็จของงาน  
  ๔.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โด ยก ารก าห น ด จั ด ท า
โครงการด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ไว้ จ านวน ๑๙ โครงการ 
(ภาคผนวก)   
           เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ทุกต าแหน่งในองค์กรมีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือผลส าเร็จของงาน  
  ๕.  แผนงานการเกษตร  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร การพัฒนาความรู้การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช การพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ โดยการก าหนดจัดท าโครงการด้านการเกษตรไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔ ปี  ไว้ จ านวน ๔ โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน 
การเกษตร ต าแหน่งที่ มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้ เพ่ือผลส าเร็จของงาน  ดังนี้                
นักบริหารงานท้องถิ่น , หัวหน้าส านักปลัด , นักพัฒนาชุมชน , ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการ
เงินและบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 
  ๖.  แผนงานงบกลาง  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
สร้างหลักประกันความม่ันคง โดยการก าหนดจัดท าโครงการด้านงบกลางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  ไว้ จ านวน ๕ 
โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน 
งบกลาง ต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้เพ่ือผลส าเร็จของงาน ดังนี้   นักบริหารงาน
ท้องถิ่น , หัวหน้าส านักปลัด , นักพัฒนาชุมชน , ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ , ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการ
พัสดุ , นักวิชาการเงินและบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 

๓  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพ่ือพัฒนาอนุรักษ์และการบริหารจัดการ 



๔๓ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน   พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้ าน
มลภาวะ โดยการก าหนดจัดท าโครงการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  
จ านวน ๔ โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ต าแหน่งที่มีความเกีย่วข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้เพื่อผลส าเร็จ
ของงาน ดังนี้  นักบริหารงานท้องถิ่น , ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ , เจ้าพนักงานธุรการ , ผู้อ านวยการกองช่าง , 
วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , ผู้ช่วยนายช่างโยธา , พนักงานขับรถยนต์ , ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการพัสดุ , 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 

๔  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
        แผนงานรักษาความสงบภายใน  เพ่ือให้ความรู้ด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ิม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ โดยการก าหนดจัดท าโครงการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน  ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  จ านวน ๗ โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แผนงานรักษาความสงบภายในต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังต่อไปนี้เพ่ือผลส าเร็จของงาน 
ดังนี้  นักบริหารงานท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , พนักงานขับรถยนต์ , ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการเงิน
และบัญชี , พนักงานขับรถยนต์ 

๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  เพ่ือเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  โดยการก าหนดจัดท าโครงการแผนงานบริหารงานทั่วไป  ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  จ านวน ๘ โครงการ (ภาคผนวก)   

เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ทุกต าแหน่งใน 
องค์กรมีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือผลส าเร็จของงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  ๔  ส่วน   
ได้แก่  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล  จ านวน  ๒๗  อัตรา  ปัจจุบันกองช่าง มีกรอบอัตราต าแหน่งนายช่างโยธาว่าง จ านวน ๑ อัตรา ซึ่งยังคงอยู่
ระหว่างด าเนินการรับโอน ท าให้การปฏิบัติงานด้านช่างมีความล่าช้า กระทบกับการบริหารงาน  และท าให้งานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสจะท าการรับ
โอนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   



๔๔ 
 

ดังนั้น  เพื่อให้ภารกิจและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีความเหมาะสม  
และเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  นั้น แผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) จึงยังคงกรอบอัตราก าลังเท่าเดิมไว้ก่อน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสจะด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งว่างต่อไป   
 
 
 
 
 
 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส มีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑  โครงการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการภายในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) โดยก าหนดต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และเป็นการจัดคนลงสู่ต าแหน่งให้เหมาะกับงานและกับสถานะทางการคลัง  โดย
ไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเกินร้อยละ ๔๐ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัด  อบต. 

๑.๑ ด้านการบริหารทั่วไป 
       งานสารบรรณ 
       งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

งานตรวจสอบภายใน 
งานอ านวยการและประสานงาน 
งานกฎหมาย และคดี  
งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. 

๑.๒ ด้านการบริหารงานบุคคล 

๑. ส านักปลัด  อบต. (๐๑) 
๑.๑ ด้านการบริหารทั่วไป 
       งานสารบรรณ  

งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
งานตรวจสอบภายใน 
งานอ านวยการและประสานงาน 
งานระเบียบกฎหมาย  
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
งานร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
งานสิทธิสวัสดิการ 
งานพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๓  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา 
งานวิชาการ 
งานงบประมาณ 
 

๑.๔  ด้านพัฒนาสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ 

       งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
       งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เด็ก  
       เยาวชน  คนชรา  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

งานสวัสดิการสังคม 
๑.๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   งานส่งเสริมการศึกษา 
        งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
        งานบริหารการศึกษา 
        งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        งานท่องเที่ยวและกีฬา 
        งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
๑.๖ ด้านป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 

งานรักษาความปลอดภัย 
งานอ านวยการ อปพร. 
งานป้องกันสาธารณภัย 
งานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัย 

๑.๗ ด้านกิจการสภา 
งานระเบียบ ข้อบังคับ 
งานการประชุมสภา 
งานอ านวยการและประสานงาน 
 

๑.๒ ด้านการบริหารงานบุคคล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
งานสิทธิสวัสดิการ 
งานพัฒนาบุคลากร 

๑.๓  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา 
งานวิชาการ 
งานงบประมาณ 
งานข้อบัญญัติ ระเบียบ 

๑.๔  ด้านพัฒนาสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ 

       งานส่งเสริมอาชีพ 
       งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เด็ก  
       เยาวชน  คนชรา  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

งานสวัสดิการสังคม 
๑.๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   งานส่งเสริมการศึกษา 
        งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
        งานบริหารการศึกษา 
        งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        งานท่องเที่ยวและกีฬา 
๑.๖ ด้านป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 

งานรักษาความปลอดภัย 
งานอ านวยการ อปพร. 
งานป้องกันสาธารณภัย 
งานช่วยเหลือ ฟ้ื น ฟู  บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย 

๑.๗ ด้านกิจการสภา 
งานระเบียบ ข้อบังคับ 
งานการประชุมสภา 
งานอ านวยการและประสานงาน 
 

 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๒. กองคลัง 

๒.๑ ด้านการเงิน 
         งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
         งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
         งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ ด้านการบัญชี 
        งานการบัญชี 
        งานทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่าย 
        งานงบการเงินและงบทดรอง 
        งบแสดงฐานะทางการเงิน  
        งานรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน   
        งานตรวจสอบและรักษาใบส าคัญหลักฐาน  
        เอกสารทางการเงินและบัญชี   
        งานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
        การเงินและบัญชี 
๒.๓  ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       งานพัฒนารายได ้
       งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
       งานตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือ 

๒.  กองคลัง (๐๔) 
๒.๑  ด้านการเงิน 
         งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
         งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
         งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  ด้านการบัญชี 
        งานการบัญชี 
        งานทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่าย 
        งานงบการเงินและงบทดรอง 
        งบแสดงฐานะทางการเงิน  
        งานรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน   
        งานตรวจสอบและรักษาใบส าคัญหลักฐาน  
        เอกสารทางการเงินและบัญชี   
        งานชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
        การเงินและบัญชี 
๒.๓  ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       งานพัฒนารายได ้
       งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
       งานตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือ 

 



๔๗ 
 

       ค าขอ ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
       งานทะเบียนทรัพย์สิน 
       งานทะเบียนพาณิชย์ 
       งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน 
๒.๔  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 

       งานจัดซื้อจัดจ้าง 
       งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
       งานควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ 
       งานจ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

       ค าขอ ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
       งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       งานทะเบียนพาณิชย์ 
       งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน 
๒.๔  ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 

       งานจัดซื้อจัดจ้าง 
       งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
       งานควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ 
       งานจ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๓. กองช่าง 
๓.๑   งานก่อสร้าง 
      งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      งานก่อสร้างสะพาน  
      งานข้อมูลก่อสร้าง 
 

๓.๒   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      งานประเมินราคา 
      งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 

๓.๓   งานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
      งานประสานกิจการประปา 
      งานไฟฟ้าสาธารณะ 

        งานระบายน้ า 
      งานส ารวจและแผนที่ 
      งานวางผังพัฒนาเมือง 
      งานควบคุมทางผังเมือง 

 

๓. กองช่าง (๐๕) 
๓.๑  ด้านก่อสร้าง 
      งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      งานก่อสร้างสะพาน  
      งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
      งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

๓.๒   ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
      งานประเมินราคา 
      งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
      งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
      งานวิศวกรรม 

๓.๓   ด้านสาธารณูปโภคและผังเมือง 
      งานประสานกิจการประปา 
      งานไฟฟ้าสาธารณะ 

        งานระบายน้ า 
      งานส ารวจและแผนที่ภาษ ี
      งานวางผังพัฒนาเมือง 
      งานควบคุมทางผังเมือง 
      งานบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า 

 



๔๘ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

๔.๑  ด้านอนามัย 
       งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
       งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 

 งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
 เรียบร้อยของบ้านเมือง 

      งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค 
      ป้องกันโรคระบาด 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) 
๔๑  ด้านอนามัย 
      งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
      งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
      งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
      งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
      งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ 
      หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      งานชวีอนามัย 
      งานด้านสุขศึกษา 
      งานวางแผนครอบครัว 
      งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      งานสุขภาพจิต 
๔.๒  ด้านสิ่งแวดล้อม 

 งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
 เรียบร้อยของบ้านเมือง 

      งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค 
      ป้องกันโรคระบาด 
      งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและ 
      มลภาวะ 

 



๔๙ 
 

 

๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง    

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการ ในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานใน
แต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วน
ราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 
 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง) 
 

ส านักงานปลัด (๐๑) 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขัยรถยนต์ 
งานบริหารงานบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.ชก.) 
งานพัฒนาสังคม 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครู ค.ศ.๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
๑ 

  
 ๑ 

 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
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๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
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๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
๑ 
 

 ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
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๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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- 

 
 - 

 
- 
 
- 
 
- 
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- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ครูผู้ช่วย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

รวม ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ -  - -  

 



๕๑ 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 
 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
กองคลัง (๐๔) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
งานการเงินการบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 

 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

รวม ๔ ๔ ๔ ๔ -  - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 
 

เพิ่ม / ลด 

 
 

หมายเหตุ 
 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองช่าง (๐๕) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
งานด้านก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร 
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
งานด้านสาธารณูปโภคและผังเมือง 
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานสูบน้ า 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
    ว่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๗ ๗ ๗ ๗ -  - -  

 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ 

ปี ข้างหน้า 
 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการท้องถิ่นต้น) 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

 
๑ 
 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 

 
๑ 
 
 

๑ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 

รวม ๒ ๒ ๒ ๒ -  - -  



๕๓  
 

 
                  ๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส น าผลการวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคล 
 

เพ่ือประมาณการ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้   
 

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ ก าลังคนที่ต้องการเพิ่ม(+) / 
ลด (-) 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
(๒) 

ค่าใช้จ่ายรวม  
(๓) 

หมายเหต ุ
จ านวน

คน 
จ านวนเงิน 

(๑)  
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ ปลัด อบต. (นกับริหารงานทอ้งถิน่) กลาง ๑ ๑ ๖๑๓,๕๖๐    ๑๖,๔๔๐ ๑๖,๕๖๐ ๑๖,๔๔๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๔๖,๕๖๐ ๖๖๓,๐๐๐  
 ส่วนส านักงานปลัด (๐๑)               

๒ หัวหน้าส านกัปลัด (นกับริหารงานทัว่ไป) ต้น ๑ ๑ ๓๙๘,๑๖๐    ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๔๔๐ ๔๑๑,๔๘๐ ๔๒๔,๕๖๐ ๔๓๘,๐๐๐  
๓ นักจดัการงานทั่วไป ชก. ๑ ๑ ๒๘๒,๖๐๐    ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๗๖๐ ๑๑,๘๘๐ ๒๙๓,๘๘๐ ๓๐๕,๖๔๐ ๓๑๗,๕๒๐  
๔ นักทรัพยากรบุคคล  ชก. ๑ ๑ ๓๓๖,๓๖๐    ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๓๔๙,๓๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๓๗๖,๐๘๐  
๕ นักพัฒนาชุมชน  ชก. ๑ ๑ ๓๑๗,๕๒๐    ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๔๔๐ ๓๒๙,๗๖๐ ๓๔๒,๗๒๐ ๓๕๖,๑๖๐  
๖ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ชก. ๑ ๑ ๒๘๒,๖๐๐    ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๗๖๐ ๑๑,๘๘๐ ๒๙๓,๘๘๐ ๓๐๕,๖๔๐ ๓๑๗,๕๒๐  
๗ นักวชิาการศึกษา  ปก. ๑ ๑ ๒๖๖,๗๖๐    ๙,๐๐๐ ๘,๗๖๐ ๙,๒๔๐ ๒๗๕,๗๖๐ ๒๘๔,๕๒๐ ๒๙๓,๗๖๐  
๘ เจ้าพนกังานธุรการ  ชง. ๑ ๑ ๑๖๘,๘๔๐    ๗,๓๒๐ ๙,๐๐๐ ๙,๑๒๐ ๑๗๖,๑๖๐ ๑๘๕,๑๖๐ ๑๙๔,๒๘๐  
๙ เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ชง. ๑ ๑ ๒๓๙,๖๔๐    ๙,๗๒๐ ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๔๔๐ ๒๔๙,๓๖๐ ๒๕๙,๔๔๐ ๒๖๙,๘๘๐  

๑๐ ครู  ค.ศ๑ ๑ ๑ -    - - - - - - เงินอดุหนุน 
๑๑ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ๑ ๑ -    - - - - - - เงินอดุหนุน 

 พนักงานจ้าง               
๑๒ พนักงานขับรถยนต ์ - ๑ ๑ ๑๔๖,๐๔๐    ๕,๘๘๐ ๖,๑๒๐ ๖,๓๖๐ ๑๕๑,๙๒๐ ๑๕๘,๐๔๐ ๑๖๔,๔๐๐  
๑๓ ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) - ๑ ๑ ๑๕๓,๑๒๐    ๖,๑๒๐ ๖,๓๖๐ ๖,๗๒๐ ๑๕๙,๒๔๐ ๑๖๕,๖๐๐ ๑๗๒,๓๒๐  
๑๔ ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ๑ ๑ ๑๒๙,๗๒๐    ๕,๒๘๐ ๕,๔๐๐ ๕,๖๔๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๔๐,๔๐๐ ๑๔๖,๐๔๐  

 กองคลัง (๐๔)               

๑๕ ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ต้น ๑ ๑ ๓๙๑,๓๒๐    ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๔๐๔,๖๔๐ ๔๑๘,๐๘๐ ๔๓๑,๔๐๐  

๑๖ นักวชิาการจัดเก็บรายได้  ชก. ๑ ๑ ๒๙๓,๘๘๐    ๑๑,๗๖๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๒,๒๔๐ ๓๐๕,๖๔๐ ๓๑๗,๕๒๐ ๓๒๙,๗๖๐  
๑๗ นักวชิาการพัสดุ  ชก. ๑ ๑ ๒๖๖,๐๔๐    ๑๐,๙๒๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๕๒๐ ๒๗๖,๙๖๐ ๒๘๘,๑๒๐ ๒๙๙,๖๔๐  
๑๘ นักวชิาการเงนิและบญัชี  ชก. ๑ ๑ ๒๕๔,๘๘๐    ๑๑,๑๖๐ ๑๐,๙๒๐ ๑๑,๑๖๐ ๒๖๖,๐๔๐ ๒๗๖,๙๖๐ ๒๘๘,๑๒๐  

 



๕๔  
 

ที่ 

 
ชื่อสายงาน 

 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ ก าลังคนที่ต้องการเพิ่ม(+) / 
ลด (-) 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
(๒) 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(๓) 

 
 

หมายเหต ุจ านวน
คน 

จ านวนเงิน 
(๑)  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 กองช่าง (๐๕)               

๑๙ ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น ๑ ๑ ๓๗๘,๓๖๐    ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๓๙๑,๓๒๐ ๔๐๔,๖๔๐ ๔๑๘,๐๘๐  

๒๐ วิศวกรโยธา  ชก. ๑ ๑ ๒๖๖,๐๔๐    ๑๐,๙๒๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๕๒๐ ๒๗๖,๙๖๐ ๒๘๘,๑๒๐ ๒๙๙,๖๔๐  
๒๑ นายช่างโยธา  ปง./ชง. ๑ - ๒๙๗,๙๐๐    ๙,๗๒๐ ๙,๗๒๐ ๙,๗๒๐ ๓๐๗,๖๒๐ ๓๑๗,๓๔๐ ๓๒๗,๐๖๐ ว่างเดิม 
๒๒ นายช่างไฟฟ้า  ชง. ๑ ๑ ๒๐๓,๐๔๐    ๙,๒๔๐ ๙,๐๐๐ ๙,๑๒๐ ๒๑๒,๒๘๐ ๒๒๑,๒๘๐ ๒๓๐,๔๐๐  
๒๓ เจ้าพนกังานธุรการ  ชง. ๑ ๑ ๑๙๔,๒๘๐    ๘,๗๖๐ ๙,๒๔๐ ๙,๐๐๐ ๒๐๓,๐๔๐ ๒๑๒,๒๘๐ ๒๒๑,๒๘๐  
 พนักงานจ้าง               
๒๔ พนักงานสูบน้ า - ๑ ๑ ๑๕๗,๖๘๐    ๖,๓๖๐ ๖,๖๐๐ ๖,๘๔๐ ๑๖๔,๐๔๐ ๑๗๐,๖๔๐ ๑๗๗,๔๘๐  
๒๕ ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ๑ ๑ ๑๔๖,๐๔๐    ๕,๘๘๐ ๖,๑๒๐ ๖,๓๖๐ ๑๕๑,๙๒๐ ๑๕๘,๐๔๐ ๑๖๔,๔๐๐  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)               
๒๖ ผู้อ านวยกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 
ต้น ๑ ๑ ๔๙๗,๕๒๐    ๑๓,๔๔๐ ๑๔,๑๖๐ ๑๕,๔๘๐ ๕๑๐,๙๖๐ ๕๒๕,๑๒๐ ๕๔๐,๖๐๐  

๒๗ เจ้าพนกังานธุรการ  ชง. ๑ ๑ ๑๙๘,๘๔๐    ๘,๘๘๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒๐๗,๗๒๐ ๒๑๖,๗๒๐ ๒๒๕,๗๒๐  
รวม   (๔) - ๒๗ ๒๖ ๖,๘๘๐,๗๔๐    ๒๕๔,๑๖๐ ๒๖๐,๘๘๐ ๒๖๖,๗๖๐ ๗,๑๓๔,๙๐๐ ๗,๓๙๕,๗๘๐ ๗,๖๖๒,๕๔๐  

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐ %  (๕)           ๑,๔๒๖,๙๘๐ ๑,๔๗๙,๑๕๖ ๑,๕๓๒,๕๐๘  
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังสิ้น (๖)           ๘,๕๖๑,๘๘๐ ๘,๘๗๔,๙๓๖ ๙,๑๙๕,๐๔๘  

คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี(๗)           ๒๓.๙๘ ๒๓.๖๘ ๒๓.๓๖  

 
หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๓๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ x ๕% = ๑,๗๐๐,๐๐๐ + ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ = ๓๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  จ านวน  ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ x ๕% = ๑,๗๘๕,๐๐๐ + ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ = ๓๗,๔๘๕,๐๐๐  บาท 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  จ านวน  ๓๗,๔๘๕,๐๐๐ x ๕% = ๑,๘๗๔,๒๕๐ + ๓๗,๔๘๕,๐๐๐ = ๓๙,๓๕๙,๒๕๐  บาท 

  
 
 
 



๕๕  
 

ส านักปลัด  
นักบริหารงานทั่วไป 
อ านวยการระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับกลาง) 

  

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
               
             

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง 

อ านวยการระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 

อ านวยการระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

๑. ด้านบริหารทั่วไป 
๒. ด้านบริหารงานบุคคล 
๓. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. ด้านพัฒนาสังคม 
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. ด้านป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 

      ๗. ด้านกิจการสภา 

๑. ด้านการเงิน 
๒. ด้านการบัญชี 
๓. ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๔. ด้านทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

๑. ด้านก่อสร้าง 
๒. ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. ด้านสาธารณูปโภคและผังเมือง 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

อ านวยการระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

๑.  ด้านอนามัย 
๒.  ด้านสิ่งแวดล้อม 



๕๖  
 

 
โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

     
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป อ านวยการระดับต้น) 

ด้านบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานอ านวยการและประสานงาน 

- งานระเบียบกฎหมาย 

- งานประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 

- งานร้องเรียนร้องทุกข ์

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 

- งานวิชาการ 

- งานงบประมาณ 

- งานข้อบัญญัต ิระเบียบ 

ด้านพัฒนาสังคม 
-  งานสังคมสงเคราะห ์
-  งานส่งเสริมอาชีพ 
-  งานพัฒนาชุมชนสังคม สตรี เดก็  
   เยาวชน  คนชรา คนพิการ ผู้ปว่ยเอดส์  
- งานสวัสดิการสังคม 

 
 

ด้านบริหารงานบุคคล 
-  งานการเจ้าหน้าท่ี 
-  งานสิทธิสวัสดิการ 

-  งานพัฒนาบุคลากร 

ด้านกิจการสภา อบต. 

- งานระเบียบ ข้อบังคับ  

- งานการประชุม 

- งานอ านวยการและประสานงาน 

ด้านป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 
-  งานรักษาความปลอดภยั 
-  งานอ านวยการ อปพร. 
-  งานป้องกันสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือ ฟื้นฟู บรรเทาความ 
  เดือดร้อนผู้ประสบภัย 

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานส่งเสรมิการศึกษา  

- งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

- งานท่องเที่ยวและกีฬา 
 



๕๗  
 

ด้านการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฏีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้า  ค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
- งานตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือ 
    ค าขอ ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 

-    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-    งานทะเบียนพาณิชย์ 
-    งานติดตามลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง อ านวยการระดับต้น) 
 

ด้านทะเบียนทรัพย์สินและวสัดุ 

- งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานจัดซื้อจัดจ้าง 

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดคุรุภณัฑ ์

- งานควบคุมดูแลวสัดุครุภณัฑ ์

- งานจ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
 

ด้านการบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคมุเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดรอง 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน 
- งานตรวจสอบและรักษาใบส าคญัหลักฐาน

เอกสารทางการเงินและบญัช ี
- งานช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การเงินและบัญช ี

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

             
 
 
            
 
  

 



๕๘  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง อ านวยการระดับต้น) 

ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและบริการข้อมลู 
-  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมณัฑศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 

ด้านประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
-  งานส ารวจและแผนท่ีภาษ ี
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-   งานบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า 
 

 

 

โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 
 
 
  
 

             

 
 
 

 
 
 
 
 

 
            

           

 
 
 
 

ด้านก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบรูณะถนน 

- งานก่อสร้างสะพาน 

- งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 

- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 



๕๙  
 

 
            โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ านวยการระดับต้น) 

ด้านอนามัย 
-  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

     -  งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
     -  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     -  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
     -  งานควบคุมการประกอบการค้าที่ 
        น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     -  งานชีวอนามัย 
     -  งานด้านสุขศึกษา 
     -  งานวางแผนครอบครัว 
     -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     -  งานสุขภาพจิต 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาดและความเป็น 

         ระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง 
-  งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค-  
-  งานป้องกันโรคระบาด 
-  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญ 
   และมลภาวะ 
 

 



๖๐  
 

 
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  (ส านักปลัด) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดอืน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิม่อืน่ ๆ/   
ค่าตอบแทน 

 
หมายเหตุ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 

นางชไมมาศ  มอญแก้ว 
 
นายหัสต์กมล  เครือค า 
 
นางทัศนียา  กล้าหาญ 
นางสาวนัยนา  ศรจี าปา 
นางสายสุดา  เมืองมา 
นางสาวสายพิณ  เต็มใจ 
นางรัตตกิาล  ชนะสาร 
นางอาทิตยา  ยะตา 
พ.อ.อ.นพดล  ดวงแกว้ 
นางอุษณี  จ ารสั 
นางนนัทิยารัตน์  ไชยพูน 
 
นายนิพนธ ์ นกัไร ่
นายดาวัฒน ์ ปัญจบุร ี
นางชไมพร  เครอืนอ้ย 
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
การศกึษามหาบัณฑิต 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ปวส.(บริหารธุรกิจ) 
ปวส.(อุตสาหกรรม) 
ครุศาสตรบัณฑิต (การศกึษาปฐมวัย) 
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 
ม.ศ.๕ 
ปวส.(เทคนิคยานยนต์) 
ครุศาสตรบัณฑิต (การศกึษาปฐมวัย) 
 

๓๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ 

๕๖-๒-๐๐๙๔ 
๕๖-๐-๐๒๖๔ 

 
- 
- 
- 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 
หัวหน้าส านกัปลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 
นักจดัการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวเิคราะห์วิเคราะห์ฯ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวชิาการศึกษา 
เจ้าพนกังานธุรการ 
เจ้าพนกังานปอ้งกนัฯ 
ครู  
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
พนักงานขับรถยนต ์
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ 
ผู้ดูแลเดก็  (ทกัษะ) 
 

กลาง 
 

ต้น 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 
ชก. 
ปก. 
ชง. 
ชง. 

ค.ศ.๑ 
ครู

ผู้ช่วย 
- 
- 
- 
 

๓๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ 

๕๖-๒-๐๐๙๔ 
๕๖-๐-๐๒๖๔ 

 
- 
- 
- 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 
หัวหน้าส านกัปลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 
นักจดัการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวเิคราะห์วิเคราะห์ฯ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวชิาการศึกษา 
เจ้าพนกังานธุรการ 
เจ้าพนกังานปอ้งกนัฯ 
ครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
พนักงานขับรถยนต ์
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ 
ผู้ดูแลเดก็ (ทกัษะ) 
 

กลาง 
 

ต้น 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 
ชก. 
ปก. 
ชง. 
ชง. 

ค.ศ.๑ 
ครู

ผู้ช่วย 
- 
- 
- 
 
 

๔๔๕,๕๖๐ 
 

๓๕๖,๑๖๐ 
 

๒๘๒,๖๐๐ 
๓๓๖,๓๖๐ 
๒๘๒,๖๐๐ 
๓๑๗,๕๒๐ 
๒๖๖,๗๖๐ 
๑๖๘,๘๔๐ 
๒๓๙,๖๔๐ 

- 
- 
 

๑๔๖,๐๔๐ 
๑๒๙,๗๒๐ 
๑๕๓,๑๒๐ 

๘๔,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

๖๑๓,๕๖๐ 
 
๓๙๘,๑๖๐ 
 
๒๘๒,๖๐๐ 
๓๓๖,๓๖๐ 
๒๘๒,๖๐๐ 
๓๑๗,๕๒๐ 
๒๖๖,๗๖๐ 
๑๖๘,๘๔๐ 
๒๓๙,๖๔๐ 
อุดหนนุ 
อุดหนนุ 
 
๑๔๖,๐๔๐ 
๑๒๙,๗๒๐ 
๑๕๓,๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 



๖๑  
 
 

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  (กองคลัง) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงินเดอืน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิม่อืน่ ๆ/
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดั
บ 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ    
 

๑๕ 
 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

นางรัตนาภรณ ์ วรรณแกว้ 
 
นางสาวดวงกมล  ยะตา 
นางสาวละอองดาว  ไชยมงคล 
นางสาวทัศนีย์  นาแพร ่
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
 

๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 
 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
นักวชิาการเงนิและบญัช ี
นักวชิาการจัดเก็บรายได้ 
นักวชิาการพัสด ุ
 

ต้น 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 

 

๓๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 
 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
 นักวิชาการเงนิและบัญช ี
นักวชิาการจัดเก็บรายได้ 
นักวชิาการพัสด ุ
 

ต้น 
 

ชก. 
ชก. 
ชก. 

๓๔๙,๓๒๐ 
 

๒๕๔,๘๘๐ 
๒๙๓,๘๘๐ 
๒๖๖,๐๔๐ 

 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 
 

๓๙๑,๓๒๐ 
 
๒๕๔,๘๘๐ 
๒๙๓,๘๘๐ 
๒๖๖,๐๔๐ 

 

 

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  (กองช่าง) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงินเดอืน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิม่อืน่ ๆ/
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ     
๑๙ 
 
๒๐ 
๒๑ 
 
๒๒ 
 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

นายประวทิย์  อาจหาญ 
 
นายวงศกร  ศิรมิังคลากลุ 
นางสาวสนุันทา  หลกัฐาน 
 

- 
 

นายจิตรกร  แปงมูล 
นายไพบูลย์  ชุ่มวงศ์ 
นางสาวเกณกิา  ศาลตอิยู่ด ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์) 

- 
 

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม) 
ม.ศ.๕ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐1 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 

- 
- 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
วิศวกรโยธา 
เจ้าพนกังานธุรการ 
 
นายช่างโยธา 
 
นายช่างไฟฟ้า 
พนักงานสูบน้ า 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

ต้น 
 

ชก. 
ชง. 
 

ปง./ชง. 
 

ชง. 
- 
- 

๓๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ 
๓๓-๓-๐๕-๔๑๐๑-๐๐๒ 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐1 

 
๓๓-๓-๐๕-๔๗๐๖-๐๐๑ 

- 
- 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
วิศวกรโยธา 
เจ้าพนกังานธุรการ 
 
นายช่างโยธา 
 
นายช่างไฟฟ้า 
พนักงานสูบน้ า 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

ต้น 
 

ชก. 
ชง. 
 

ปง./ชง. 
 

ชง. 
- 
- 

๓๓๖,๓๖๐ 
 

๒๖๖,๐๔๐ 
๑๙๔,๒๘๐ 

 
๒๙๗,๙๐๐ 

 
๒๐๓,๐๔๐ 
๑๕๗,๖๘๐ 
๑๔๖,๐๔๐ 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

๓๗๘,๓๖๐ 
 
๒๖๖,๐๔๐ 
๑๙๔,๒๘๐ 

 
๒๙๗,๙๐๐ 
(ว่างเดิม) 

๒๐๓,๐๔๐ 
๑๕๗,๖๘๐ 
๑๔๖,๐๔๐ 



๖๒  
 

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดอืน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิม่อืน่ๆ/
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ     
๒๖ 
 
๒๗ 
 
 
 

นางลออ  มหาวรรณศร ี
 
นางสาวณตวัน  ภาณธุนภัทร ์

 

สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ปวส.(บริหารธุรกิจ) 

 

๓๓-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ 
 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 
เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ต้น 
 

ชง. 

๓๓-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
 

๓๓-๓-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ 
 
 

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) 
เจ้าพนกังานธุรการ 
 
 
 

ต้น 
 

ชง. 
 

๔๕๕,๕๒๐ 
 

๑๙๘,๘๔๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 

๔๙๗,๕๒๐ 
 
๑๙๘,๘๔๐ 
 
 
 

 
 

 



๖๓  
 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนต าบล และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนั กถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่  Thailand ๔.๐ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปยุค ๔.๐ เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขสของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

๑.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และ 
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการเพ่ือบริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดียว หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

๓.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่



๖๔  
 

สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ 
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ยกตัวอย่าง เช่น 

  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลแม่ใส และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๔.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ   
  ๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 

  


